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हरिदाखसंस्कतम्रन्थमाखासमाख्यं-- 

कादीसंस्कृतसीर्जिपुस्तकमाखायाः 

९०६ 
न्यायवि भागे (१६) षोडखा पुष्पम् । 

श्रीः # 

न्यायमञ्जरी । 
गोतमसू्रतार्पयविदृतिः । 

पदथाक्यप्रमाणप(रावारपाराणश्रीजयन्तमटहक्ता। 
1 

तदुत्तरभागः । 
बाराणसेयराजकी)।यसंस्छतपाठाङानन्यपराच्यन्यायश्चास्नाध्यापकेन 
न्यायन्याकरणाचायैसरयनारायणरामश्ुद्छिन विषमस्थर 

विवरणपूर्वकं सम्पादितः काशीश्य नित्यानन्द वेव- ` 

विदाख्य प्रषानाध्यापकेन षणण्डितदुण्डिराज् 

शछा्जेणा संशोधितः । 

प्रकादाकः-~ 

जयकृष्णदास हरिदिस य॒त्तः- 
खम्बा संस्कत सीरिज्ञ जआफिस, 

बनारस सी । । 

१९& २ 

भस्य सच॑ऽथिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्ताछताः । 



भूमिका । 
आविदवेश्वरः दारणम् 

नाविदितमिदं तत्रमवतां मवतां दारीनिकानं यद्वाराणसेयराजकौय 
संस्छृतमशाविधाख्याध्यक्षेः प्राच्यप्रतीस्योमयदर्चननिभ्णतिरमहामहोपाध्याय 

श्रीगोपीनाथकविराज एम. ए. महोदये; भराचीनन्यायश्चाज्ञि- 
परीक्षायां पाठ्त्वेन पदवाक्षयभमाणपारावारपाररण शरीमद्ङ्जयन्तप्रणीत 

न्यायभञ्ञयौः; परमेयप्रकरणं नि्ारितमिति विद्या्थिनामनुरोषेन 
प्रमेयप्रकरणादिर्नि्रहस्थानभकरणान्तो द्वितीयो भागः प्रथमे प्रकाक्ष्यते | 

इतः परं प्रमाणप्रकरणामिधः प्रथमे। मागोऽपि क्षटिति प्रकाश्चमेष्यति, 

तवानीमेव च भन्थकढमुः समयादिकं सविस्तरं निवेदयिष्यते, इदानीं तु अयं 

भरन्थकारः न्याये साहिष्ये व्याकरणे मीर्मासायां च महत्पाण्डित्यमातादित- 

वानिति भनेन प्रन्थेन समो ठप्रयदशेने कोऽपि मन्थो नास्तीति च 
निवे बिरमामि । 

अस्य॒ द्वितीयमागस्य स॒द्रणवेकायां श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचायै 

दारैनिकसामैमौमसदहित्यद्शेनाधाचायै॑तर्करलन्यायरलमोस्वामिदामो- 
वरश्ासि महोवयेरन्तिमपूर्वूपस्य ( मूर ) दरीनेनाहमनुगृहयीत इति 
तेषामनुपरहं शिरसा बिभर्मि । 

एवं मदन्तेवासिना व्याकरणाचारयब्रह्मदन्तमिभ्ेण पूफदरैन 
साष्ाम्यं कुतमिति एनं छभाशिषाऽमिनन्दामि इति- 

१९९१ वि० भा० दुर सूयनारायणदामं चुङ्कः । 
अनन्तचतुदंद्ी काक्षी । 



(2 
न्यायमन्जर्या उत्तराद्धे प्रतिपादितानां विषयाणां 

सुचीपत्रम् । 
२ प्रमेयश्रकरणे विषयः पृष्टम् 

विषयः पृष्ठम् वार्वाकमतनिराषः ३९ 
प्रमेयपरीक्षा १ नदष्टसाधनम् ४२ 
शरीरात्मवादिवार्वाकमतम् ३ नित्यात्मसाधनम् ४४ 
मो्मांसकमतेनात्म प्रत्यक्षत्वम् ३ शरीरनिरूपणम् ४९ 
क्षानात्मवादखण्डनम् ४ शरीरपरीक्षा ४७ 
आशं प्रत्ययस्य शरीराछम्बनत्येनात्मनः शरीरस्य पाथिवत्वम् ४७ 

परोक्षत्वस् ९ हन्द्ियपरोक्षा ४८. 
नेयायिकमतेनात्मनः प्रत्यक्षत्वम् ७ साह्ृयमतनेन्दरियाणामाषङ्कारिकस्वम् ४९ 
आत्मनोऽनुमानगम्यत्वम् ७ भोतिकत्येऽपीश््ियार्णा प्राप्यकारित्वम् ४१ 
पीटुषाकवादिमतम् ११ हन्दरियाणामाहारिकत्थसण्डनेप् ९२ 
पिव्प्पाकवादिमतम् १२ पएकेन्द्रियवाव्ः ९३ 
भूतचेतन्यवादनिरासः १३ पएकेन्द्रियवाद्निरासः ९३ 
इन्दियचेतन्यवादनिरासः १३ वागादीनामिग्परियत्वखण्डमद् ९४ 
मनश्रैतन्यवादमिरासः १४ अन्तःकरणत्रविध्यखण्डनम् ९१ 
ज्ञानाश्चषत्मेनात्मनः साधनम् १४ अथेष्वसूपनिरूपणम् ९९ 
विक्तागवाद्पूलैपक्षः १९ ९८ 
सर्व भावानां क्षणिकत्वम् १६ सांख्यमतोपपादनच् १८ 
कषणमभद्धे प्रत्यभित्ताया अबाधकल्वम् २० सांख्यमतखण्डनम् ६१ 
प्रत्यभिक्तानिषरूपणम् २१ सत्कायवादः ६१ 
क्षणिकस्वस्य प्रत्यक्षगम्यत्वम् २२ सत्कायैवादुनिरासः "६४ 
क्षणिकत्पेऽनुमानल्यावाधकत्वम् २४ मनसो लक्षणम् ६५ 
क्षणमङ्निरासोपक््मः २९ प्रडत्तिक्षणम् ६१ 
षणि वेतोवि्दत्वम् २९ प्रकृत्तिमेदाः | १९ 
प्रत्यभिक्तायां भूतकाषल्य विषवस्वस् है १ दोषजक्णम् । [| 

[णमङ्गनिरासः ९२ दोषभेदाः ७८ 
प्रत्यक्षस्य स्थिरवस्तुप्ाहकत्वम् ` ३९ दोषदामनोपायः ७१ 
कणमद्धभद्ोपतंहदारः ३६ तप्भमावख्दणम् ७१ 

शा्षाकमतेन पूरव॑पक्षः ३९ परनाणुस्ताधनस् ७दे 



९ 
विषयः 
ईैश्वरसाधनम् 

सूचीपत्रम् । 

ण्ठम् 

एयणुका दिक्रमेण कार्योत्पत्तिनिरूपणम् ५३ 
कलककणम् 
वुःखलक्षणन् 

ताक्षिकामिमतापदर्ग निरूपणम् 
वेदान्त्यमभिमतापवं निरूपणम् 
वेदान्त्यभिमतमोश्चस्वस्पसखण्डनम् 
एलंसत्तासम्थनम् 
मोक्षोपायनिङूपणम् 
मोक्षोपायानुष्टाभासम्भवः 
मोक्षोपायानुष्ठा नोपपादनम् 
विषयेषु वोषभावना 

सानकमसमुष्चयवादः 
क्षानकमेसमुश्चयवादनिरासः 

भात्मनि विप्रततिपत्तिप्रदशेनम् 
स्वमतेनात्मतस्वत्ताननिरूपणम् 
बरह्मवादिमतेन मोक्षोपायनिरूपणम् 

ग्रह्मवादिमितखण्डनम् 
शब्वादरेतवादिवै याकरणमतखण्डनम् 

शब्दाध्यासवाद्खण्डनम् 

शब्द्विवततंवादखण्डनम् 
विक्ञानाद्रेतमतम् 
विक्ञानादैतमतसखण्डबम् 
असत्ख्यातिनिरासः 

आत्मस्यातिनिरासः 
बाक्यार्थशुन्यत्वनिरासः 
शाद्याथेसाधनम् 
भपवगं निङपणोपसशरः 

र संशबप्रकरणे- 
संदीयक्श््नम् 

आचा्ष्याख्याषम् 
ठ्याङ्यागान्वरम् 

विरभागजविभागसखग्डन् 

६९ 

१०० 

१९९ 

१०३ 
१०४७ 

१९१० 

११९१ 

११४ 

११६ 

११५ 

११८ 

११८ 

१२० 

१२२ 

9 प्रयोजनप्रकर्णे 
विषयः 

प्रयोजनलक्षणम् 

५ दष्टान्तश्रकर्णे 
दृष्टास्तलक्षणम् 

६ लिद्धान्तप्रकरणे- 

सिद्धान्तलक्षणम् 

सिद्धान्तस्य चातुर्विध्यम् 
सवेतन्श्रसिद्धान्तस्य रक्षणम् 
प्रतितन्त्रसिद्धाम्तक्य रक्षणम् 

अधिकरणसिद्धान्तक्य लक्षणम् 
अभ्युपगमसिडान्तस्य रक्षणम् 

७ भवयवप्रकर्णे- 
प्रतिारक्षणम् 

हैत॒ढक्चषणम् 
केवकन्यतिरेक्याक्षेपः 
केवलष्यतिरेकिंल्थापनम् 

उदाहिरणरक्षणम् 

उपनयरक्षणम् 

उपनयाङ्खीकारे आक्षेपः 
उपनयाक्षेपसमाधिः 
निगमनलक्षणम् 

प्रतिक्लावयवाक्ेष् - 

प्रतिज्ञाक्षेषसमाधिः 
अवयवेषु प्रमाणाभिरसप्छवः 

८ तक॑प्रकरणे-- 
तकरं ६ णम् 

& निणयप्रकरणे-- 
निणेयलक्षणम् 

१० वादृग्रकरणे- 
वादलक्षणम् 

११ जटपप्रकरणे- 
जर्परक्षणम् 
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सुखीपकम् । ९ 
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^ 



ध्रीविश्वेश्वरः शरणम् । 

जयन्तभटरकृत- 

न्यायमस्षरीं । 
तत्र प्रमेयप्रकरणम् । 
= 

प्रमेयपरीक्षारम्भः । 
एवे प्रमाणएपदाथे परीक्षिते सति यदथं तत्परीक्षणं तस्मेयमिदानीं दृश. 

यित॒माह- 

आत्मकारीरे न्द्रियाथवुद्धिमनःपृत्तिदोषपेत्य- 
मावफलदुःखापवगास्तु पमेयम् ॥(१) 

प्रमाणवदिहाप्येतत्सूत्रं व्याख्यायि सुरिभिः। 
एवं बिभागसामान्यलन्षणप्रतिपादकम् ॥ 
प्रमेयश्रतिरात्मादिपदपयन्तवत्तिनी । 
तेषामेव प्रमेयत्वं नान्यस्येति नियच्छति ॥ 

यथा देवदत्तयज्ञदत्तविष्णमित्रा भोञ्यन्तामि्येवकारादिश्रतिमन्तरेणापि 
शब्दसामथ्यात्त एव भोजनक्रियायागिनोऽवगम्यन्ते नान्ये तथेहाप्यात्मादयः प्र 
मेयभि्युक्ते तथेव तदितरप्रमेयनिषेधोऽवधायते 

ननु कथं द्रादशविधमेव प्रमेयमुपपद्यते यावता समानतन्त्रे (र)प्रथिव्यादीनि 
नव द्रव्याणि, रूपादयश्चतुविंशतिगुणः, उत्तेपणादीनि पश्च कमाशि, परापरभे 
देन द्विविधं सामान्यं, निव्यद्रग्यवृत्तयोऽन्स्या विशेषाः, एकः समवाय, इति षट- 
पदार्थीमनुक्रम्य तदवान्तरविशेषेरानन्त्य प्रमेयस्योपवणितमिति ! 

उच्यते-क पुनरिह प्रमेयं विवक्षितमिति तत्सामान्यलक्षणं तावत्परीदयताम् 
प्राहू-सुक्तमिदं कस्यापि कणं प्रष्ठः करि चालयती'ति द्रादशविधत्व- 
मान्त्रं न प्रतिसमाधत्ते भवान् प्रमेयस्य सामान्यलक्तणं; तु परीक्त एव, 

उच्यते-अलं केलिना, एतदेवात्र प्रतिसमाधानं भवति न हि प्रमाणविषय- 
मात्रमिह् प्रमेयमभिमतमेवं विधस्य प्रसिद्धेन लक्तणानहः्वात् प्रमाण एव 
ज्ञाते सति तद्विषयोऽथः प्रमेयमिति ज्ञायत एव किं तेन लक्षितेन; तस्माद्वि 
शिष्टि प्रमेयं लदयते 

{ १) गो° सू° म० १आ० १० ९। (२) कणाददशने। 



२ , न्पायमल्लयाम् 

ज्ञातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्लाय भवाय वा| 
तस्रमेयमिहाभीष्ं न प्रमाणाथंमात्रकम् ॥ 

तश्च द्वादशविधमेव भवति न न्यु नमधिकं वेति समाहित इत्थं भवति वि 
भागाक्तेपः, कुतः पुनरेष प्रमेयविशेषो लभ्यते, निःश्रयसाथत्वच्छास््स्य 
प्रमेयज्ञानस्य(१) प्रमाशणक्ञानवदन्यज्ञानोपयोगितामन्तरण स्वत एव मिथ्याज्ञाने 
निवृत्यादिक्रमेणापवगें हैतुखभ्रतिज्ञानात् तथाविधस्य चापवर्गोपायत्वस्यारमादि. 
ष्वेव भावात्, 

भवत्वेवं, सूत्रस्य तु कथमीदरशप्रमेयविशेषसमथने सामथ्यं -विशेषात्त 
शब्दभ्रयोगसामथ्याश्च ? सत्यमाकाशकालदिगादि प्रमाणविषयत्वात् प्रमेयं 
भवति तत्त न सप्रयोजनम् , आमशरीरन्द्रियाथमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफल 
दुःखापवगोस्तु प्रमेयं निःश्रेयसहैतुस्वादित्याशयः, तदित्थमेष तुशब्दो निःश्रेय- 
साङ्गभूत्रमेयान्तरपरिहारद्वार ण विशिष्टमात्मादि प्रमेयमिह् सूचयति 

तद् द्रादशविधत्वेऽपि हेयोपादेयमेदतः । 
द्विधोच्यते सुयुक्षणां तथव ध्यानसिद्धये ॥ 
तत्र देहादिदुःखान्तं हेयमेव व्यवस्थितम् । 
उपादेयोऽपवगस्तु द्विधाऽवस्थितिरात्मनः ॥ 
सखुखदुःखादिभाक्तत्वस्वभावा हेय एव सः । 
उपादेयस्तु भोगादित्यवहारपराङ्मुखः ॥ 

्ाट्मनो हि भोगाधिष्ठानं शरीर, भोगसाधनानीन्द्रियाणि, मोक्तव्या इन्द्रि 

याथोः, भोगो बुद्धिः, चान्तरं हि भोगकारणं मनः, परवृत्तिः पुएयपापात्मिका, रागा 
द्यश्च दोषाः शरीरादिजन्महेतवः, एतच्छृतश्च शरीरादियागाध्यासः प्रेत्यभाव 

एतत्कृतमेव च संसारे सुखदुःखरूपं हि फल, तच्च हिविधमेव-विवेकवतः सवं 
दुःखमेवेति, एवं शयीरादिदुःखान्त हेयतयंव भावनीयम् , एतद नुषक्तश्वात्माऽपि 
तथैव, एतद्ठियुक्तस्स्वास्मेवापवगं उच्यते, स चोपादेयतया भावनीय इत्यत ए- 
वात्मपदसंगृहीतस्याप्यस्य पुननिदेशः स हि परमः पुरुषाथं इति, एवमिदं द्राद् 
शभेदं प्रमेयं हेयोपादेयत्तया तत्त्वज्ञानेन भावयन्नभ्यासात्तद्धिषयविपरीतग्रहात्मक- 
मिथ्याज्ञानं क्षिणोति 

तच्वज्ञानेन तेनाद्य भिथ्याज्ञानेऽपबाधिते। 

गद्रेषादयो दोषास्तन्मूलाः त्षयमाप्ुयुः ॥ 

त्ती णदोषस्य नोदेति प्रवृत्तिः पुरयपापिका । 
तदभावान्न तत्कायं शरीराद्यपजायत ॥ 

छशरीरश्च नवात्मा स्परश्यते दुःखडम्बरः । 

( १) श्रमेमस्य' इति ख० प० पाठः । 



अस्मन्याक्षेपः। ६ 

अरशेषदुःखोपरमस्स्वपवगेाऽभिघीयते ॥ 
तदित्थमेव द्वादशविधं प्रमेयमतिगहनसंसारमारवस्थल (१) प्रभवतीव्रसंता- 

पनिवोपणमहाहदतामुपयातीति तदेवदेशाहंमिति सिद्धम । 

शरीरात्मवादि चावाकमतम् । 
विरक्तसंकथास्तावदसंजातफलोचिताः। 
रमेव स्वस्ति नास्तीति कथं न परिचिन्त्यते ॥ 
तथा च लीकायतिकाः परलोकापवादिनः । 
चतन्यखचितात्कायान्नार्माऽन्योऽस्तीति मन्वते ॥ 

न तावदार्मा प्रत्यक्ततो गृह्यते घटादिवद् बाद्येन्द्रियेण, सुखादिवन्मनसा 
परिच्छेतुमशक्यत्वाद्, अनुमानं तु न प्रमाणमेव चावकाणां, न चात्मसि 
द्धौ किचन लिङ्गमस्ति । ज्ञानादियोगस्तु भूतानामेव परिणामविशेषोपप।दितश 
क्त्यतिशयजुषां भविष्यति, यथा गुडपिष्टटादयः प्रागततीमपि मद्शक्तमासा- 
दितघुराकारपरिणामाः प्रपद्यन्ते तथा मदाथवस्थायामचेतानान्यपि भूतानि श 
रीराकारपरिणतानि चंत्तन्यं स्प्रद्यन्ति । कालान्ते स्वव्याध्यादिना विशेषमव- 
जहति तान्येव चतन्यशन्यतामुपयास्यन्ति, चेतन्यत्वानपायान्च तावन्तं कालं 
तान्येव स्म्रत्यनुसंधानादिव्यवहारनिवहनिवाहणनिपुणतामनुभविष्यन्तीति कि. 
नुमानक आरसा स्याद्, आगमास्तु मनोरथाधिरूढभ्रामाण्याः कथमात्मा 

नमवबोधयितुं शक्यन्ते, अयमपि चागमोऽस्स्येव "विज्ञानघन एषेतेभ्यो भूतेभ्य 
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रत्य संज्ञाऽस्ती'ति तदात्मनो नित्यस्य परलो- 
किनोऽभावाक्छतमेताभिरपाथंकपरिश्रमकारिणीभिः परलोककथाभिः । 

मीमांसिकमतेनात्मप्रत्यक्षत्निरूपणम्- 
तत्र प्रत्यत्तमात्मानमोपवषौः (र)प्रेदिरे । 
त्रहंप्रस्ययगम्यत्वास्स्वयुध्या (३)चपि के चन ॥ 

श्रस्स्ययमहं प्रत्ययः कथिच्छरीरसमानाधिकरणः स्थूलोऽहं कृशोऽहं, कथि- 
इन्ञातृसमानाधिकरणो जानाम्यहं स्मराम्यहमिति, तत्र स्थूलादिसमानाधिक- 
रणस्तावदास्तामह प्रत्ययः, 

ज्ञानेच्छासुखदुःखादिसामानाधिकरण्यभाक् । 
यस्स्वहुप्रत्ययस्तत्र नात्मनोऽन्यः प्रकाशते ॥ 

८ १ ) मरोरिदंमारवं तच्च तरस्थल मारवस्थरुं संलार एव मारवस्थटं संसार 

मारवस्थलं, संसार एव मष्देश इति यावत् त्राधिः सूयेकृतस्तापो भवतीति । 

(२ >) उपवर्ष मीमांसासूत्रदत्तिकरारः पाणिनिरुरोदधेस्य कनिष्टञ्नाता, ओप. 

= मीर्मासकाः । ( ३ ) नेयायिकरेकदेशिनः । 



ध न्यायमञ्जयाम् 

न हि ज्ञानञुखेच्छाऽऽदियोगः कर्मेद्रियादिषु । 
न च ज्ञानादिशन्येऽथे जानामीव्यादिसंविदः ॥ 
ज्ञानमात्रावभासेऽपि वारितः प्रत्यभिज्ञया । 
ज्ञात(?)वानहमेवादावहमेवाध वेद्धि च | 
नोत्तरस्य न पूवस्य न ज्ञानक्तणयोद्रंयोः। 
न संतानस्य चतस्मिन्प्रव्ययेऽस्त्यवभासनम् ॥ 
नोत्तरो ज्ञातवान्पूवं पूर्वां जानाति नाधुना । 
न द्रधोदयमप्यरित संतानस्तु न वास्तवः ॥ 

श्रवस्तुत्वाच्च नासौ पूवं किं चिञ्ज्ञातवान्न चाद्य किं चिल्ानातीति, त 
स्मादृहमेव हयो ज्ञातवानहमेवाद्य जानामीव्यस्मिन्प्रव्यये द्यश्चा्य चानवत्तमानो- 

[ता प्रतीयत इति गम्यते, न चासो कायो;(२) बास्यादयवस्थामेदेन नानात्वाद् 
चेतनत्वाश्च, एवं सभ्रत्यभिज्ञाहुप्रत्यय ग्राह्य ज्ञातरि सिद्ध सोऽयं स्थलादिसमाना- 
पिकरणोऽहुप्रस्ययस्तद भेदोपच।रेण शरीरे वतमानो मिध्यति कल्पयिष्यते, न 
पुनरेतद्नुरोधेन ज्ञानादिसमानाधिकरणाहं प्रत्ययस्य मिथ्यात्वकल्पनं युक्तमबाधि 
तत्वाद्, न खल्वहं जानामीति प्रस्ययः केन चिदस्पीयसा दोषरेणुना धसरीक 
स॒ ̀  पायते तदस्यार्मेव मुख्यो -चिषयस्तदतिरिक्तं वस्तु भाक्तमिति; तस्मादहं 
प्रत्ययगम्यत्वादात्मा प्रव्यक्त इति । 

ज्ञानातपवादिखण्डनम्- 
चत्र वदन्ति--शब्दमात्रोच्चारणमेतदहं जानाम्यहमिच्छाम्यहं सुख्यहं 

दुःखीति न तु ज्ञानादिस्वरूपातिरिक्तस्तदाश्रयः कश्चिदेताु बुद्धिषु परिस्फुर- 
तीति, कथमेकस्यामेव संविदि कता च कमं चात्मा भवेत् ! 

प्राह्प्राहकतकस्य ज्ञानस्यापाकरिष्यते । 
त्वयाऽपि नेष्यते चेति तथा सव्यात्मनोऽपि सा ॥ 

य्वावस्थाङ्ृतं मेदमवलम्ब्य प्राह्प्राहुकभावसमथनमेकस्येवात्मनः कतं- 
किल द्र्यादिस्वरूपमात्मनो परह्य ज्ञातृरूपं च भ्राहकमिति, तदनुपपन्नं, द्रव्या. 
दिस्वसू्पे प्राष्य न ज्ञातरि प्राकता साधिता स्याद्, भात्मवत्तिनोऽपि द्व्या. 
दिरूपस्य घटादितुल्यत्वाद्, 

यदपि निपुणंमन्येरूच्यते भवतु ज्ञाततव (३)प्राहिका तथाऽपि विषयोपा 
धिङृतोऽस्स्येव मेदः, घटावच्छिन्ना हि ज्ञातृता ग्राह्या शुद्धेवतु ज्ञातता प्राहि 

( १ ) ज्ञातन्यमह* खण पुण पाठः| 

{ बे ) (कायो, इत्यलछ्य स्थाने “वयो इति । ख पुट पाटः सचायुक्छः | 

(३) ज्ञातैव -- ज्ञानमेव प्राहिकमित्यथंः । 



आत्पन्याक्षेषः । ष 

केति, श्रन्यत्र तु शद्भविषयग्रहणमेव भवति घटोऽयमिति-तदेतदपि सरल 
मतिप्रतारणमात्रम् , तथा हि घटोऽयमिस्यत्र घटमातरप्रवणेव बुद्धिः; इयसु 
विशेषः पूवं केवलं घटभहणमधुना तु ज्ञानविशिष्टवटावमश इति । 

अहप्रस्ययथस्य शरीरारम्बनत्वेनात्मनः पराक्षत्वप्- 
ननु विभञ्यमानाया प्रतीतौ घटोऽयमिति तावद्विषयग्रहणं, जानामीति 

ज्ञानग्रहणमपि भवतु नाम, च्रहमिति तु कस्य प्रहणएम् ? न चंकस्यामेव प्रतीता 
वरंशविभागेन भ्रामाण्यमप्रामार्यं वा वक्त युक्तम्-घटभिति जानामीति च 
प्रमाणएमहमिति तु न प्रमाणमिति, तस्मादत्र ज्ञातुरवभासोऽभ्युपेयः, उक्तमत्र 
नैकस्यां प्रतीतावात्मनः कमंता कतृता च स्याद्, यस्तूपाधिस्त्रनयोनेतुमुप- 
क्रान्तः सोऽयं न घटते घटप्रवणत्वादहं जानामीतिप्रतीतेविभस्यमानत्वेऽपि 
घटमिति जानामीति चांशद्रयं विषयनिष्ठमेव जातम-अहूमिति त्वयमम॑शा यदात्म. 
विषयो दृश्यते तहि स एव शुद्धोऽवशिष्यते प्राहयग्राहकश्चेति नावस्थाकृतस्त- 
द्वेदः समर्थितः स्याद्, मेदाभावेन चेकस्यैव प्राहयग्राहकभावमुपाधि(१)मभिदधता 
विज्ञानवादवत्मं संश्रितं स्यात्तसमादहप्रत्ययस्य प्राहकाद्धिन्नं प्राह्यमभिधित्सता 
शरोरमेव प्राह्ममभ्युपगन्तव्यं ज्ञानसामानाधिकरएयानुपपत्तेश्च वरमस्य ना. 
त्मालम्बनता, अत एव कृशश्यामसामनाधिकरण्यधीः शरीरालम्बनत्वस्य 
साक्षिणी न विरोस्स्यते, 

ननु ममेदं शरीरमिति भेदप्रतिभासात्कथमहधस्ययः शरीरालम्बनेः 
स्याद् ! मोः साधो ! नेवंविषेषु प्रत्ययेषु विश्वास्यत्वमहसि ममात्मे्यपि 
मेदप्रत्ययस्य दृशनादवस्थाभेदादिना यथा तथा तत्समथंनमास्थीयते व. 
दिह शरीरालम्बनत्वेऽपि सेव सरणिरनुसरिष्यते; तस्मादहुप्रत्ययः शरीरालः 
म्बन एवेति, स च ज्ञानादिसमानाधिकरणा मिथ्या स्थूलादिसमानाधिकर्एस्तु 
सम्यगिति, ये तु मम शरीरं ममात्मेति च वुद्धीते द्रे अपि मिथ्या ममप्रव्य- 
यस्यराहंप्रस्ययवदात्मानालम्बनलाच्छरीरे च भेदानुपपत्तः, / 

मम पाणिभुंजो वेति भिन्नस्वादुपपधते । 
शरीरं तु ममेत्येषा कल्पना राहुमूधवत् ॥ 

तस्मादहङ्कारममकारयोद्रयोरप्यविषयत्वादात्मा परोक्त इति सिद्धम् । 
श्रपरे पनराहुः-न प्राह्यप्राहूकरूपोभयसम्पत्तरेकस्य कमत्वं कतृत्वं च युग 

पदात्मनो मन्यामहे किन्तु चितिशक्तिस्वभावमपरसाधनसपरात्तमास्मतच्ं प्रचदम- 
हे न ह्यात्मा जन्येन (२) ज्ञानेन घटादिरिव प्रकाशतऽपि तु स्वत एव प्रकाशते । चेतं 

-- -- ~ "र~ ~~ 

( १ ) 'अनुपाधिकषम्' इति ख०पुज्पा० । डपाधिह्तमिति तु युक्तः प्रतिभाति । 
(२ ) 'अन्यजजन्येनः इति क्च० पु० पाठः 



९ न्यायमलयांम् । 
नत्वमपि तस्य नैसर्गिकमेव न करणोपजनितचितियोगनिषरन्धनम् , चिद्योगाद्धि 
चेतनत्वे घटादावपि तर्रसङ्गो न चास्ति नियमहेतुरनेककारकपरिघद्टिततनुरपि 
चितिरात्मानमेव ज्ञातारं करोति न कारकान्तरभिति, तस्मास्स्वत एव चिच्ख- 
मावताऽस्य भद्रिका, तदिद्मात्मप्रकाशनं संविद्रदवगन्तव्यम् , यदाहुः संविष्सं- 
वित्तयैव सवेदा न वेद्यतये'ति । नास्याः कमभावो विद्यत इत्यथः एवमात्मा 
प्राहुकृतयैव प्रकाशते न प्राह्यतयेवेति तद ्रैरूप्यस्य चोद्नमनुपपन्नमिति, 

एतदपि न चतुरश्रम्--श्रपरसाधनमिति कोऽथं उपायान्तरनिरपेत्तमेव 
परकाशमानमास्मतच्वमास्त इति, तदयुक्तमकरणिकायाः;प्रतीतेरदृटत्ाद्, पूर्वं च 
तत्किमपि यथाऽभ्युपगतं प्रमाणातिरिक्तमेव प्रमाणं स्याद्, न च नियमकारण- 
मन्न पश्यामः तथा प्रकाशमानः स एवात्मा प्रकाशते न परासमेति, प्रकाश. 
मानतवेनात्मनो नूनमनुभूयमानता वाच्याऽलुभूयमानता चानुमवकमंस्वमित- 
रथाऽस्याः प्रव्यत्ततव न स्यात् । 

श्रथोच्यते-न प्रव्यक्त आत्मा कि त्वपरोक्तइति नेदमथौन्तरवचनं शिशव. 
एवं प्रतायन्ते न प्रामाणिकाः, प्रस्यक्तश्च न भवत्यपरोक्तश्च भवतीति चित्रम् 
रतयक्ञज्ञानकमंत्वमश्य नास्तीति चेत् , तद्यपरोक्तत्वमपि मा भूत् । प्रकाशतादपरो- 
स्षत्वमिति चेन्न, दीपादेः प्रकाशस्याप्यन्धादिभिरगृह्यमाणस्य प्रकाशमानत्वा- 
योगात्तस्मातप्रकाशते चिदात्मा नूनमनुभूयेतापीति बलात्कमंस्वमपरि्ायंमतश्च 
तदवस्थैव दररुप्यचोदना, प्रकाशज्ञानपक्ं च प्रतिततेप्सयामः, स चात्मन्यपि तुल्यो. 
न्यायः, कस्पनाद्रेरूप्यं च भवतामात्मा च स्वप्रकाशः संविश्च स्वभ्रकारोति, 
न च निपुणमतिरपि विवेकमीदशमुपदशंयितुं शक्नोति भवान् इयं खप्रकाशः 
फलरूपा संविद्, श्रयं स्वप्रकाशो ज्ञातृरूप आरमति चित्रं चेदं यत्तयोद्रंयोः 
प्रकाशयोरन्तराले तद्यापारः परोक्ञज्ञानाख्यः खंपन्न इति, 

ननु घटमहं जानामीत्यन्न चयप्रतिभासो घटमिति बिषयः प्रकाशते; 
अहमित्यात्मा; जानामीति संविदिति, उक्तमत्र घटं जानामीति ज्ञानविशेषण- 

विषयप्रतिभासः, अहमिति तु शरीरे ज्ञातृत्वभ्रम एकस्यार्मनो प्राह्प्राहकत्वा- 
सुपपत्तः- 

यदपि स्वतश्चेतनस्वभावत्वमात्मनः कथ्यते तदपि न सोपपत्तिकम्, 
सचेतनश्चिता योगात्तधोगेन विना जडः | 
नाथौवभासादन्यद्धि चेतन्यं नाम मन्महे ॥ 

यदि च स्वत एवाथौवभाससामथ्यपक्ते च सवस्य स्॑ज्ञताऽऽपत्तिरतोऽ- 
वश्यं ज्ञानसमवायनिबन्धनमेवाध्ष्न्श्चे तथितुःवं › न च घटादिभिरतिप्रसङ्ग चा- 

शङ्कनीयः, पदाथस्वभावोपनतस्येव क्रिया चित्यस्य स्व॑लोकभसिद्धत्वा- 
देतनादिक्रियाः कम॑समवायिन्यो न भवन्ति गमनादिक्रियास्स कठसमवा- 
यिन्य एव न च वस्तुशक्तिरचुयोज्या भवति, 



आटमनोऽनुमानागम्यतम् । 9 

न जडइत्वाविशेषेऽपि कमादौ समवैति चेत् । 
न द्रभ्यताविशेषेऽपि गन्धः स्पृशति पावकम् ॥ 

तस्मान्न भत्यत्त आत्मा नापि स्वतश्चतयितेति स्थितम् । 

नेयायिकमतेनात्मनः प्रत्यक्षत्वोपपादनम्- 
स्वयुभ्यास्तु के विदाचन्तते- यदेकस्य कतृत्वकमत्वमनुपपन्नमित्यप्रत्यकष- 

श्रात्मेभ्यते तदयमनुमानेनापि कथं प्रहीष्यते ! 
अत्मानमात्मनाऽऽत्मेव लिङ्गाद्नुभिनोति हि । 
तत्र नूनमुपेतव्या कृता कमंताऽस्य च ॥ 
ततरालुमानज्ञानस्य यथाऽऽत्मा याति कम॑ताम् । 
तथाऽहं प्रव्ययस्यव प्रत्यत्त्यापि गच्छतु ॥ 
देहादिव्यतिरिक्तश्च यथा लिङ्खेन गम्यते। 
तथाऽहं प्रस्ययेनापि गम्यतां तद्विलक्षणः ॥ 

न चात्मनः किं रूपं यसपत्यत्तेण साक्ताकियते ? यथेवं खुखादेरपि किं रूपं- 
यन्मानसप्रव्यत्तसमधिगम्यमिष्यते ? 

नन्वानन्दादिस्वभावष्पं प्रसिद्धमेव सुखादेः, तदहि तदाधारस्वमात्मनोऽपि 
रूपमवगच्छतु भवान् , 

सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्त्रं नानुभूयते । 
मतुबथोनुवेधात्तु सिद्धं प्रहणमात्मनः ॥ 
इदं खुखमिति ज्ञानं रश्यते ने घटादिवत् । 
श्रहं सुखीति तु ज्ञप्रिराःमनोऽपि प्रकाशिका ॥ 

श्रपि च-- वा 
ज्ञातृज्ञानविशिष्राथग्रहणं किल भाष्यक्रत् । 
स्वयं प्रादीर शत्तश्च किं वा युक्तमुपेक्ितुम ॥ 
विशेष्यबुद्धिमिच्छन्ति नाग्रहीतविशेषणम् । 
पूवे चाननुमूतस्य स्मरणं नावकस्पते ॥ 
न चानुमानतः पूवं ज्ञात्वाऽऽत्मानं विशेषणम् । 
तद्िशिष्टाथवुद्धिः स्यात् स्मरणानवधारणात् ॥ 

तस्मासत्यत्त आत्मा । 
सामानाधिकरण्यं च स्मरणानुभवादिषु । 
च्मनुसन्धीयमानं यद दृश्यते तत्कथं भवेत् ॥ 

आत्मनोऽतुमानगम्यत्निरूपणम् - 

पूवंमहमसुमथमनुमूतवानदहमेबा्य पुनरलुभवामीति वुस्यविषयताबतत- 
स्यकत्कताऽपि तत्र प्रकाशते, इतरथा स्वनुमादुमभ्यात्मा न शक्यते. 



८ न्यायमञ्जयाम् । 

ज्ञ नेच्छासुखदुःखादि किलेदं लिङ्गमात्मनः । 
एकाश्रयतया ज्ञातमनुसंधातृबोधकम् ॥ 
तथातेन च तञ्ज्ञानमाश्रयज्ञानपूवंकम् | 
ज्ञाते तत्राफलं लिङ्गमज्ञाते तु न लिङ्गता ॥ 
तस्मासरव्यक्ञ एवात्मा वरमभ्थुपगम्यताम् । 
ब्द्धागमानुसारेण संविदालोकनेन च ॥ 
छथ वाऽभिनिवेशेन किमनेन भ्रयोजनम् । 
श्रनुमोयत्वमेवास्तु लिङ्गेनेच्छाऽऽदिनाऽऽत्मनः ॥ 

तदाह् सुत्रकारः-इच्छाद्रेषप्रयत्रसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्,(१), इच्छा 
नाम ताचदित्थमुपजायते यज्जातीयमथमित्यमुपयु जानः पुरषः पुरा सुखमनुभू- 

तवान् पुनः कालान्तरे तज्ञातीयमुपलभ्य सुखसाधनतामनुस्मृत्य तमादातुमि 
च्छति सेयमनेन क्रमेण समुपजायमानेच्छा पूबीपरानुसंधानसमथमाश्रयमनुमा 
पयति कायस्य निराधारस्यानुपपत्तेराश्रयमात्रप्रतीततौ चान्वयन्यतिरेकवानेव है 
तुभ॑वति, इच्छा धर्भिण्याभितेति साध्यो घमः कायत्वाद् घटादिवद् गुणत्वा 
दिति वा हेतुव क्तव्यः, गुणत्वं चेच्छाऽऽदीनामचात्तषप्रत्यत्तत्वादिना रसादिवदह् 
शितमाचायेः(२), एवमन्वयव्यतिरेकवताऽमुना हेतुनाऽधिष्ठानमात्रेऽनुमिते तद् 
यिष्ठानते च देहेन्द्रियाद प्रसक्तं पृवानुभूतयुखसाधनसानुसंधानसब्यपेक्ततदुत्पा- 
द्नपयालोचनया तत्काय समानकत कस्वावगमाच्छरीरादिविलक्तणाश्रया(३), श 
रीरादिषु बाधकोपपत्तौ सत्यां कायत्वादित्यत्र च साधम्यदृष्टान्तो न संभवतीति वेध. 
म्यृष्टान्तः-कायस््रे निविरेषणे य एव साधम्यटृश्रान्तो घटः स एव बेधम्यटष्टन्तः 
सविशेषणे, यत्र विलक्षणाश्चितत्वं नास्ति तत्र सविशेषणं कायत्वमपि नात्ति 
यथा घटादाविति तु शक्यते वक्तम्, तत्र करायमात्रयोगेऽपि सविशेषणानां 
कायत्वामावा्रिलक्तणाश्चितत्वं नास्ति भूताश्चितत्वेन प्रस्यक्तमुपलभ्यमानत्वात् । 

ननु चान्वयदशनमन्तरेण केवलव्यतिरेकः प्रतीयमानः संदिग्धो भवति 
किं तत्वाध्याभावक्रतेव तस्य तस्माद्रयावृत्तिरुत निमित्तान्तरक़ृतेति, संदि- 
ग्धव्यत्तिरेकस्य हेतोरगमकत्वं निशितन्यभिचारहेतुवदिति ताकिकाः, 

उच्यते-स्यादेतदेवं यदि प्रथममनवगतान्बय एव केवलव्यतिरेकशरणे हेतु 
प्रयुज्यते, यतस्त्वन्वयग्यतिरेकताऽवकाशं लभते घटो हि भुतलाश्रितसवेन प्रव्य- 
ततमुपलभ्यते सदस्य विशेषणाश्रयविरहादेव सिशेषणहेतुशुन्यता जाता निवि 
रोषणावस्थायां तधथोगदशनादिति न संदिग्धो व्यतिरेकः, श्रथ वा शरीरत्वं सा 
मान्यमिह वैधम्यदष्टान्तीकतंग्यं, तत्न हि सवौत्मना कायंत्वस्पर्शोऽपि नास्ति 

-------------~-~---~->~---~-------न नुक 

( १ ) मोतमसुत्रम् अ० १ आ० १ सु १०॥ 
(२) व्वभाचार्ये४§ (२३) इच्छेति पोषः । 



अत्मातुमापकः । ९ 

न च तद्विलन्तणाश्रितं ; शरीराश्रितत्वस्य प्रत्यत्तत उपलम्भादिति, तदियमिच्छा 
प्रथमपदाथद्शनादिकायसमानकनत कतयाऽवगम्यसाना शरीरादिविलक्तषणमा 
भरयमवगमयति सविशेषणात्कायत्वादिति स्थितम् , यश्च स विलक्षण आश्रय 
स्तत्रात्मसंज्ञाऽऽगसिकी 

एवमेव द्वैषदेरात्मलिङ्गता वक्तव्या, यञ्जातीयस्याथंस्य सन्निधानाद् 
दुःखमनुभूतवान् पुरुषः तज्जातीयमथं प्नरूपलभमानो दुःखसाधनतामनु 
संधाय तं द्रति सोऽपि प्रतिसंधातारमेकमन्तरेण नोपपद्यते, आभ्यामिच्छा- 
दषाभ्यामनन्तर प्रयल्नः समुखथते सोऽपि यथोक्तन क्रमेणानुसंधानपुवक एव 
प्रयतमानस्य सुखदुःखे भवतः, ते श्रपि तथव द्रष्टव्ये, ज्ञानं यद्यपि प्रथममनु- 
संधाननिरपेक्लमपि भवति तदपि च शक्यत एवात्मलिङ्गमभिधातुं तथाऽप्यनुसं- 
धानपूवे च्छाऽऽदिकायमप्रकरणान्निणयात्मकमिह ज्ञानमुदाहतव्यं, त्र हि बुभु 
त्साविमशादिपूवकत्वमुपकस्प्यते तदेवमिच्छाऽऽदीन्यात्मलिङ्गानीति स्थितम्, 

शाक्षे चानेकदैतुक्तिनि दोषाय कथास्िव । 
शिष्यः कधचित्क चिक्किचिदनुस्मृव्याभिधास्यति ॥ 

इति कारुणिको मुनिरनेकमिह् हेतुमागमुपदिष्वान् , 
नन्वत्र चोदितमनुसंधातारमन्तरेण तदेतदिच्छाऽऽदिकायं नावकस्पत इति 

कथं ज्ञायते ? एकत्र प्रमातरि तहशनादिति यदुच्यते तदिदमेकप्रमातृम्रहणा 
दात्मप्रव्यक्षत्वमङ्गीकृतं स्यादिति व्यथमनुमानप; श्रम्रहुणे तु प्रमातरेकस्य 
तसपूवकेच्छाऽदेः प्रतिबन्धाग्रहणादशक्यमनुमानमिति, परिहतमेतन् कायं- 
तेनेव लिद्धस्वमिच्छाऽध्देरुपवणितमस्माभिनं समरणादिक्मानाश्रयतयेति 
किमथस्तहि प्रतिसंधानोपन्यासः ! शरीरादिषु तदाश्रयतप्रतिपेधाथः, न सेवं 
व्याख्यातवन्तो वयमेकस्य प्रमातुरिच्छाऽऽदिकायाश्रयत्वद शनादेकाश्रयत्वानु 
मानमिति तस्मान्न दोषः, शरीराश्रयत्वप्रतिषेधसाधनतेऽपि देतोत्यापिप्रहणा 
सम्भवाद् , ्राहक(१)बुदधिदशनस्मरणेच्छाऽऽदिकायंजातमेकन्र प्रमातृनियतत 
याऽनवबधारितम् , तत्कथमस्मदवस्थाऽऽदिभिन्नशरीरा्याश्रयत्वनिषेधस्य तसु 
वेकस्य वाऽऽस्माश्चितत्वस्य सिद्धिः) 

क एवमाह न गृहीतमेककतृकतया कायमिच्छाऽऽदीति, ? यदि गृहीतं त 
वक्तव्यं क गहीतं केन वा प्रमाणेन गृहीतमिति ? स्वात्मन्येवेति चेत्सोऽय- 
प्रव्यक्त आत्मा भवेद् एवमनमभ्युपगम न व्याप्रि्रहणमिति, 

उच्यते-न च प्रत्यन्त आत्मा न च व्यापेरम्रहणं न चैव धम्यन्तर व्यापि. 
ह्यते करं तु सखरसंतान एव तथाऽपि न सिद्धयति प्रसातृनियतानुभानं; कथमिव 
सिद्धयति संतानान्तरषु प्रतिसंधानस्य टृत्वान् , 

त -~-------- ~ ------ 

( १ ) "ग्राहक" इत्यस्य स्थाने 'याचद् दति क० पुऽ पा । 

2 न्याश 



१० न्यायमजर्याम् 

किं च काञ्त्र व्यात्चिप्रहणकालः प्रमातृवद्धि तद्धेदेन भवितव्य, ततः किम् ! 
इदं ततो भवति कथं स्वसंतान एव व्याघ्निगरह्यतां कथं च तत्रैव प्रमातृनिय- 
माऽुमीयतामिति सेयमुभयतः पाशा रज्जुः; श्रात्मा वा प्रव्यक्ञो व्याघ्निवौ दुर 
वगमेति, यैतदेवं, यथा शाक्यपन्ते सच््वात्तशिकत्वानुमाने व्याप्निप्रहणं तथे- 
हापि भविष्यति, तत्र हि यैव क्रमयोगपद्यव्यात्रुच्या सत्वस्य नित्येभ्यो व्या- 
वृत्तिः स एव क्ञणिकैरन्वय इति घम्यन्तरनिरपेक्ततयेव साध्येऽपि धर्मिणि प्रति- 
बन्धग्रहणं चानुमानं च दशितं, तद्रदिहाप्यकप्रमातपूवंकसवेन प्रतिसंधानस्य 
धरम्य॑न्तरे यद्यपि प्रहणं नास्ति तथाऽपि संतानान्तरभेदे यदस्य दशनं तदेवे. 
कृकतृकत्वदशंनमिति कोऽनयो् तुत्वे विशोषः, 

ननु तत्र (१)चित्येभ्यः क्रमयीगपदन्यावृ्या व्याचृत्तं सत्त्वं शक्यप्रहण- 
मि तु प्रमातृभेदेन प्रतिसंधानन्याृत्तिदुःरवगमा स्वसंतनेऽपि ज्ञा 
नक्तणा भिन्ना एव प्रमातारः, न च तेभ्यो व्यावृत्तं प्रतिसंधानमिति, तिष्ठत्व- 
न्वयो व्यतिरेकमुखेनापि कष्टमिदमनुमानं बत॑ते स्वसंताने संतानान्तरवस्ममा- 
तृभेदाप्रहणात् तद्धेदप्रे हि स्वसन्तानविवेको न स्यान्न चैवं प्रमातृभेदाप्रहणा- 
भावात्पुनरप्यात्मा प्रव्यक्त श्रायातः, 

मैवम्-नात्मा प्रव्यक्त: प्रमातभेदो हि स्वसंताने न गृह्यते, अन्यच्च मेदाग्र 
हणमन्यश्च तदैक्य्रहणं मेद्प्रहवदेव च व्याप्निसिद्धेनं कष्टमनुमानम्, 

ननु च स्वसन्ताने प्रमातृभेदाम्रहणं कि प्रमातुरेकत्वादुत ज्ञानानां कायं. 
कारणभावादिति न निश्चीयते ततश्च संदिग्धो व्यतिरेकः यथा ज्ञानानां 
कायकारणभावो नास्ति यथा च न तक्कृतोऽयं व्यवहारस्तथाऽनन्तरमेव 
वद्धयामः, तस्मादिच्छाऽऽदिकायंण युक्तमेकप्रमात्रनुमानम् , 

ननु चाश्रितमिच्छाऽऽदि देह एव भविष्यति । 
भूतानामेव चैतन्यमिति प्रोह ब्रहस्पति: ॥ 

उक्तं च मद्शक्तिवद्विज्ञानमिति, उच्यते--शरीरं तावन्नेच्छाऽऽदेराश्रयः 
शैशबयौवनवाधंकादिदशामेदेन भिन्नत्वात् , 

तथा हि नान्यद्ष्टोऽथं; स्मतुंमन्येन शक्यते । 
न चान्येन स्मृते तस्मिन्नन्यस्येच्छोपजायते ॥ 
तेनाधादर्थविज्ञानासरभरतीच्छासमुद्धवात् । 
एकस्य कायंचक्रस्य वक्तव्यः कश्चिद्ाश्रयः ॥ 

शरीरं च बा्याद्यवस्थामेदेन भिन्नमतस्तस्य नाश्रयो भवितुमहंति सन्ता. 
नान्तरवद् यथा हि देवदत्तऽ यज्ञदत्तश्य न स्मरणमेवं बालशरीरायनुभते 
युवशरीरस्य तन्न स्यात्, 

८ १ ) (चित्येभ्यः” इत्यत्र “नित्येभ्यः, इति ०क० पुच्षा०। ` 
---------~-- - 



शरीरस्येच्छाऽऽधोाश्रयत्वानुपपात्तेः । ११ 

नैन्ववस्थामाच्रमेव भिन्नमवस्थात्रशरीरसखषूपमभिन्नमेव प्रत्यभिज्ञाप्रत्यय- 
प्रामारयादवगम्यते, न चेयं प्रत्यभिज्ञा द्यूनपुनजोतनखादिप्रत्यभिनज्ञावदन्यथा 
सिद्धो विनाशस्यासम्भवात् , स्तम्बादौ हि क्णमङ्गितखप्रतिषेधः प्रत्यभिज्ञयंव 
करिष्यते सा चेहापि तादृश्येव, तदयुक्तम्-स्तम्बादौ नानास्वकारणाग्रहणाद् इह 
तु रूपपरिमाणपरिवेशाद्यन्यत्वदशनात्सादश्यनिबन्धनेयं श्रान्तिरेव प्रत्यभिज्ञा 
न खलु शिश्युशरीरे तरुणशरीरे जरच्छरीरे च तुस्यमेव परिमाणाय॒पलभ्यते 

श्राहारपरिणामाच्च देहमभेदोऽवगम्यते । 
पारूजोतत्तिमागण न जीयतान्नमन्यथा ॥ 
न भवेत्परिपोषो हि दधिक्तीरादिभक्षणे | 
काञ्चनाद्यपयोगेन रश्यते तस्य रक्तता ॥ 
सीणेरवयवैः कैश्चतकेश्चि्लभिनवोद्रतेः । 
प्रभिन्न एवावयवी कथं भवितुमहति ॥ 

तथा च के चित्पच्यमानस्य घटादेरपि प्रागवस्थाविसदशरूपादियोगिन 
पाककारणभूतवे गवदग्निद्रग्यसंयोगपयालोचनयैव प्रलयोदयौ कल्पितवन्तः । 

पाटुपाकवादिमतम्- 
यद्यपि कन्दुकनिक्ञिप्रा घटादयः दृणपणौदिपिदहितवपुषोऽपि तद्विवरप्रसतेन 

नेयनरश्मिना न विनष्रा इव्युपलभ्यन्ते, यथपि तत्सख्या तत्परिमाणं तत्सन्निवेश- 
स्तहेशाश्च पका अपि टृश्यन्ते यद्यपि ततो विभक्ता न विभाव्यन्ते; ततः तेषां 
कत्नोदिकार एकलापासंभवास्पुनघटनमघटमानमिव लदयते; तथाऽपि तेषामनु- 
मानेन विनाशः परिकर्प्यते, सवोवयवेष्वन्तबहिश्च पाकपूवंकपृवरूपादिविलक्त- 
णगुणोपलग्धेरन्तः प्रवेशः कशानोरनु मीयते, तेन वेगवता बहिद्रव्येण नोदृनाद्- 
भिषावाद्रा नूनं घटयारम्भकेष्ववयवेषु क्रिया जायते क्रियातो विभागः विभा- 
गाद् द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशस्तद्विनाशाद् द्रभ्यविनाश इति, अनुप्रवे- 
शपन्तेऽपि सूदमविवरपरिकट्पनादवश्यमवयवसंयोगविवटनं घटादेरिति विना- 
श एव, अपि च पाकानन्तरं कन्दुकादपकृष्यमाणाः पिठरादयः के चिस्स्फुटि- 
ताः के चिद्धकरतां गताः के चित्संनिवेशान्तरमेव प्रतिपन्ना दृश्यन्ते तस्मादपि प- 
श्यामो नश्यन्तीति, तस्संख्यतवादिति सवमनेकान्तिकं सुच्यमविद्धकण्टकोणैः 
कुम्भादिभिः, पूर्वोक्तनीत्या नष्टेषु घटादिकायंद्रव्येषु परमाणव एव पच्यन्ते, प- 
काश्च श्यामादिशुणानवजहतो रक्तादिगुणन्तस्यागमनुमवन्तः प्राणिगतयुख- 
दुःखोपभोगसराधनभूतादृप्रेयमाणाः परस्परं संयुज्य द्यणुकादिप्रकमेण ताद- 
शमेव घटादिकायमारभन्ते तत्रामुष्मिन््तणेऽमु्य कायस्य प्रसवाऽसमुष्य प्रलय- 
इति प्रक्रियां न लिख्यते प्रन्थविस्तरभयादप्रयाजनत्वास्चेति, एवं तपनातप- 
दश्यमानेष्वान्नादिरूलेष्वेष एव न्यायः, शरीरेऽप्युदुयेण तेजसा पत्यमान. 
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ध्वन्नपानादिपु रसमलधातुभावेन परिणममुपगच्छस प्रायेण प्रतिक्तणमुर पाद्. 
विनाशो सम्भवत इति स्थेयाभावाक्कथमनुसन्धानादिकायंयोगोऽस्येति । 

पिदरपाक्रवादिपतम्- 
अपरे-पुनः प्रसयत्त्लवत्तया घटादैरविनाशमेव पच्यमानस्य मन्यन्ते सुषि- 

रद्रऽ्यारम्भाच्ान्तवहिश्च पाकोऽपयुपपत्स्यते दश्यते च पकेऽपि कलो निषि. 
क्तानामपां बहिः शीतस्पशग्रहणमतश्च पाककाले उवलद्नलशिखाकलाऽनुप्वे- 
शश्ृतविनाशबलाद्पि शिशिरतरनीरकणनिकरानुष्वशङृतनाशग्रसङ्गः, न चेटशी 
प्रमाणटष्टिरतः प्रकरृतिसुषिरतयेव काय द्रव्यस्य घटादेरारम्भादन्तरन्तस्तेजःक- 
णानुप्रवेशङ्कृतपाकोपपन्तेगलं विनाशकस्पनया पिठरपाकपक्ञ एव पेशलः, 

याटगेव हि निक्तिप्रा घटः पाकाय कन्दुके(१) | 
पाकेऽपि ताद्रगेवासाबुदूगतो दृश्यते ततः ॥ 

क चित्तु संनिवरेशान्तरदशनं काष्ठा्यभिधातङृतयुपपत्स्यते पावकसंपक- 
स्य तत्कारिते तु सवत्र तथाभावः स्यान्, तस्माद्विनष्टा एव घटाद्यः पच्य. 
न्ते सोऽयं तु घटादिन्यायः शरी नष्यते, 

न द्यन्नपाकस्थयंऽपि तत्र ऊुम्भादिपाकवत् । 
चयापचययुक्तं हि शरीरमपलभ्यते ॥ 

तस्मायरिमाणादिमेद्दशनातन्नंक शरीरमिति जालाऽऽदिप्रव्यभिज्ञावत्तस- 
<५भिज्ञति स्थितम्। 

यद्प्युच्यते-ऋअवस्थानामेव नानास्वमवस्थाता पुनरक एव देहास्य इति तद्- 
प्ययुक्तम् , भेदाभेद विकस्प।नुपपत्तेः, यदि शरीरादग्यतिरिक्ता एव तदवस्था: तदा- 
ऽवस्थानामप्यन्योन्यं मेदा न स्याद्, अथ व्यतिरिक्ताः शरीराद्वस्थाः तहि भेदेन 
तदुपग्रहो दशेयितव्यः, न चासावस्ति गात्वादावनुव्रच्या बुद्धिरनन्यथासिद्धा 
सती न केन चिसपरतिहन्यत, इद् पुनरबस्थान्तश्कस्वम्राहिणी बुद्धिः पूव॑नीत्या 
प्रमाणबाधितत्ाद् भरन्तेति, तस्माच्छरीरस्य भिन्नतवास्संतानान्तरवत् स्मृत्यनु 
संधानादिकायंयोगो दुघंट इति न तस्येच्छाऽऽदिकायोश्रयत्वम् , इतश्च न शरीर- 
स्य ज्ञानादियोगः परिणमित्वात्तीरादिवन् रूपादिमच्वात्तदरदेव, चननेकसमूहस- 
भावत्वात् त्रिदणडादिवत् सन्निवेशविशिष्टतवाञ्च बाह्यमूतवत् , चैतन्यशून्यं- 
शरीरं शरीरत्वान्मृतशरीरवत्) न शरीरधमश्चेतन्यमयथावद् द्रन्यमावि्वात्, 
न च करड्वादिभिव्य॑भिचारः तदुपजनापाययोनिमित्तान्तरजन्यत्वदशंनादिह 
श्न तद्भाव द्विरोषगुएत्वे सतीति वा विशेषणोपादानान्न व्यभिचारः, तद्विरोष- 
गुरते हि चैतन्यस्य रूपादिवत्तदवस्थानाद् विनाशप्रसङ्ग: । 

( १ ) फन्दुकम्-- "पावा, इति परसिद्ध; । 



आत्पन्याेपः । १३ 

यत्त॒ मदशक्तिवदित्युक्तम् तत्र मदशक्तेटटतवाद्भ्युपगमो न ज्ञान्य तत्र दशेनम् | 
भूतचेतन्यवादनिरासः 

ननु ज्ञानममि तदन्वयव्यतिरेकानुबिधायि प्रायेण रश्यते भूतेष्व 
न्नपानादयपयोगपृष्टेषु पट्वी चेतना भवति तद्िपयये विप्ययः, ता- 
ह्यीघृतादचपयोगसंस्छृेते च कुमारशरीरे पदुप्रज्ञता जायते, वषोखु च सखेदा 
दिनाऽतिदवीयसव कालेन दध्याद्यवयवा एव चलन्तः पृतनादिक्रिमि 
रूपा उपलभ्यन्ते, चैतन्यरुरुलाधवव्यवहाराऽपि भूतातिशयसदसखकृतो 
भविष्यतीति भूतचेतन्यवाद्पक्त एव युक्तिुक्तो लयते 

नैतचार--चे्न्द्रियाथीश्रयः शरीर (१) वच्यते तत्र तदनुग्रहादिन्द्रियानुग्रह 
सति पडकरणस्वाद्िषयग्रहणपाटवं, न हि विषयप्रहणादन्यच्चैतन्यं नाम, एतेन 
ब्राह्मीघतोपयोगोऽपि व्याख्यातः, व्यापकत्वादारमनः सवंत्र भावे सति भोगायत 
नत्वेन कदा चित्केषां चिद् भूतावयवानां समुपादानतः शुक्रशो णितादिवदहध्यव 
यवान्विकरतानुपादास्यते तथा च स्ेदजादिभेद् बहुभेदो भूतसगेः प्रवत्तते विचिच्र 
कम॑परिपाकापेक्तयेति यच्किचिदेत् , तस्मान्न सवंथा मतानां चैतन्यमिति सिद्धम् । 

इन्द्ियचेतन्यवादनिराषः- 
नापीन्द्रियाणि यथोक्तस्य ज्ञानादेः काय॑स्याश्रयतां प्रतिपद्यन्ते दशंनस्पशं 

[भ्यामेकाथग्रहणद् (२) यमथमद्रात्तं चन्तृष। तमेवर्ताहि स्पशनेन स्प्रशामि यम 
स्भान्तं सशनेन तमधुना च्षषा पश्यामीति कतरदिन्द्रियमेवमनुसन्द्धीत न चक्त 
स्पशाविषयत्वात् , न त्वगिन्द्रियं रूपाविषयत्वात्तस्मादुभयविषयग्रहणसमथ 
कथिदनुसंधाताऽस्तीति स इन्द्रियव्यतिरिक्तो गम्यते, 

अमुनैव प्रसङ्गेन रूपादिन्यतिरेकिणः । 
वक्तव्या गुणिनः सिद्धिरतद् वुद्धिनिबन्धना ॥ 
रूपादिषु स्वतन्त्रेषु न ह्येष प्रत्ययो भवेत् । 
त शूपमस्य विषयो न स्पशो न च तद् द्वयम्| 

तश्च न गुणव्यतिरिक्तो गुणी मेदेनाब्रहणादित्यसिद्धः परोक्तो हतुः 
मेद्परहुणस्य दशितत्वात् , वृत्तविकस्पादीनां तु प्रतिसमाधानं सामान्यसमथ. 
नावसरे कथितमवयविसिद्धौ व्यते चेध्यलमवान्तरचिन्तया, इतश्च नेन्द्रि 
याणां चैतन्यं करणएत्वाद्रास्यादिवत्, भौतिकानि चेन्द्रियाणि वणयिष्यामः, 
तेन य एष भूतचैतन्यनिराकरणे न्यायो वणितः स तेष्वपि योजनीयोऽतश्चैव- 
भिद्द्ियान्तरविकारात् ,(३) 

( १ ) गोतमसूप्र अ० १ गाः १ सू ११। 

(र) गौ०सू० अ०्द३मा० १०१ (३) गौ०सू० अन भा०१ सृ १२ 
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श्रा हि चक्तृषा दृष्टे रसनिष्यन्दवुन्द्र । 
रसनध्य विकारः स्यान्नुदृन्तोदकविप्लवः ॥ 
बहूनाभिन्द्रियाणां च भिन्नाभिप्रायता भवेत् । 
तेनैकत्रैव सन्ताने नानाचेतनता भवेत् ॥ 

अतितुच्छंश्च।यमिन्द्रियचेतन्यपक्त इति किमत्र बहू लिख्यते । 

मनशैतन्यवादनिरासः 
ननु मनस्तरहीच्छाऽऽदेरधिष्ठानं भविष्यति तद्धि नित्यमेकं सवं बिषयमभोतिक- 

भिति न प्राक्तनदोषैः स्पृश्यते ? उच्यते-मनसोऽपि तदाश्रयत्वमनुपपन्नं, कतो ! 
्ञातुज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञामेदमात्रम् मनसो दीच्छाऽऽयाश्रयवे ज्ञानादौ कत- 
त्वात्तस्यापि बाह्यगन्धादि विषयज्ञानायोगपद्यानुपपत्तस्तद् भरहणे घ्राणाद्यधिष्ठान- 
इना केन चिदान्तरघुखदुःखादिविषयम्राहिणा स्मृत्यादिक्रियाकारिणा च क 

रणेन भवितव्यमिति तत्रात्मसंज्ञा भवेदात्मनि च कतरि मनः संज्ञेति, 
न चास्य बाद्यकरणैः सिध्यन्ति सकलाः क्रियाः । 
न च स्प्रतिषुखेच्चछाऽऽदौ (१)शक्ताः स्युश्चक्तुराद्यः॥ 

चेवन्याश्रयतयाऽऽत्मनः साधनम्- 
तेनेच्छायुखछृतिदु ःखवेदनानामाधायो न खट्ट मनो न चेन्द्रियाणि । 
दष्टोऽपि व्रजति न तत्समाश्रयत्वं तेनान्यं पुरषमतः प्रकरपयामः ॥ 

दिक्प्रदशनमिदं कृतमिच्छाद्रेषयनरुखदुःखमतीनाम् । 
लिङ्गताकथनमात्मनि तत्र त्वस्ति हेतुनिवहा बहुरन्यः ॥ 
कतृ प्रयोज्यता खदु रा द्ात्रादिकर्णजातध्य । 
त्वकृश्रोत्रा्यपि करणं तथेव कतरो प्रयुज्येत ॥ 
हिताहितप्राप्िविमशयोग्या चेष्टा च ष्टा नियता शरीर । 
तच्छ तनाधिष्ठिततामसुष्य गन्त्रीरथादेरिव. कल्पयामः ॥ 
प्राणादिमार्तानामन्तश्चलतां चलाचलगतीनाम् । 
सहजनिजकम विकृतो कारणमनुमीयते किञ्चित् ॥ 
इदं च देहादितरत्र दुलेभं निरीश्चय वृद्धिक्ततभग्नरेहणम् । 
धुवं प्रहस्येव गतिः प्रकल्पते निजाश्रम्तेमपययणो नरः ॥ 

युक्तं च नैवं मनसा ह्यनधिष्टितानां खाथभ्रमाकरणएकौशलमिन्द्रियाणम् । 
स्यात्कश्चिदिष्टविषयानुगुणप्रयत्नो यस्ररितं सदधितिष्ठति तानि चेतः ॥ 

ज्ञानप्रयत्नादिमतोऽय कस्य दृ्टान्तता स्याक्कर्णादिलिङ्गे । 
कार्ये च नः पयनुयोग एष सामान्यमात्रस्य तवापि सिद्धः ॥ 

( १ ) "श्छानिचघ्चुरादीनि, ख० प° पा०। 



आत्मन्याक्षेषः। १ ए), 

्रत्य्तादिप्रमाणेयो व्यव्टारः स चात्मना | 
विना नित्येन नेव्येवं ततस्तस्य प्रकत्पनम् ॥ 

यत्प्रत्यक्तं प्रत्यभिज्ञाखभावं ज्ञात्रन्यश्चत्तस्य न ्यात्मलाभः । 
प्रा्स्यै्यं यद्रदथस्य तस्मास्सिद्धचव्येवं पराहकस्यापि पुंसः॥ 

पअविनाभावमप्रहणं लिङ्खनज्ञानं तदन्वयस्मरणम् । 

लिङ्धिप्रमितिरितीदं न बोद्धमेदेऽनुमानं स्यात् ॥ 
ज्ञाते वनेचरमुखादतिदेशवाक्ये ट्रे मृगे विपिनर्वत्तिनि गोसरत्ते 
तत्संज्ञतामितिफलं लभते प्रमातृमेदे न चेद् मुपमानमितिप्रतिष्ठम् । 

वणोनां श्रवणं क्रमेण समयस्मृत्या पदाथग्रह- 
स्तत्संस्कारजमन्त्यवणकलनाकाले तदालोचनम्। 
श्राकाडन्तादिनिवन्धनान्वयकृतं वाक्याथसम्पिरडनं- 
ज्ञात्रेकेन विनाऽतिदुघटमतो नित्यात्मसिद्धिधवम् ॥ 

मयेदं पूवदुविदितमिदमन्येदयुरपरं विधातव्यं चेति श्रुतिकरषिवणिञ्यादिषु जनाः | 
यदेवं चेटन्ते निपुणमनुसन्धाय तदमी धरुवं सवावस्थानुगतमवगच्छन्ति परुषम् ॥ 

इत्यादि लक्तणमवादि तदेतदिच्छाद्रेषप्रयत्रसुखदुःखसमाश्रयत्वम् । 
तस्सङ्गिनं तदिह हेयतया व्यवस्येततद्विप्रयुक्तमधिगम्यतया सुयुक्तः ॥ 

विज्ञानारमवादिनः पएवेपक्षः- 
थो तथागताः प्राहुः कि पुंसा कल्पितेन वा । 
ज्ञानमात्रेण पूर्वोक्तो व्यवहारोऽवकत्पते ॥ 
ज्ञानं कि मात्मवन्निव्यं सोगतेरुपगम्यते । 
ग्दररितानुसन्धानस्मरणादिक्रियात्तमम् ॥ 

ज्ञानं बौदधगृहे तावत्कतो नित्यं भविष्यति । 
अन्येऽपि सवं संस्काराः तणिका इति गृह्यताम् ॥ 
णिक चेष्यते काय न क चिककिथ्विदाश्रितम् । 
स्वतन्त्रं ज्ञानमेवातो नान्यस्तेनाऽनुमीयते ॥ 

ज्ञानस्य प्रमेदाऽयमिच्छाद्रेषयुखादिकः। 
न वस्त्वन्तरमित्येवं न तताऽप्यन्यकत्पनम् ॥ 
गुणत्वमपि नास्त्यस्य यताऽधिष्ठानकल्पना । 
न गुणव्यतिरिक्तश्च गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 
निराश्चयेषु वि्ञानस्कन्धेषु क्षणभद्धिषु । 
कथं स्मृत्यादि कायं वा परलोकोऽपि वा कथम् ॥ 

सरत्यपि वा परलोके कथमक्ृताभ्यागमतविप्रणाशो पराक्रियेते, येन हि 



९६ न्यायमल्नयाम् 

ज्ञानेन चेत्यवन्दनादि कमं कृतं तस्य विनाशान्न तत्फलापभोगो, यस्य च फलो- 
पभोगः तेन न तत्कम कृतमिति, नष दाषः-कायकारणभावस्य नियामकता. 
दनादि प्रबन्धप्वृत्तो हि ज्ञानानां हेतुफलभावप्रवाहः, एष एव च सन्तान इत्यु 
श्यते, तलछृतश्चायमनुसंधानादिकायंनियमः, सन्तानानादित्वादविच्छैदाश् 
परलोकोऽपि न हिष्कस्पनः, यथपि च सन्तत्यन्तरपतितज्ञानजन्यमपि सन्त 
त्यन्तरे ज्ञानं दृश्यते तथाऽपि न तादृशः कायकारणभवेन सन्ताननव्यवहारः 
परतिसन्धानादिकायमिवीहो वा किन्तुपादानरूपतद्विरोषणनिबन्धन एवष निवंहति 
नियमः, तस्मिन्नेव सति स्वरूपसन्तानविभागोऽवकस्पते, 

स्मृतिवतरिहत्तव्यौ करतनाशाक्ृतागमौ । 
तत्सन्तानोपसंकरान्त्या कुसुमे बीजरागवत् ॥ 

दाह च- 
यस्मिन्नेव च सन्तान आहिता कमवासना । 
फलं तत्रेव बध्नाति कापासे रक्तता यथा ॥ 

निव्यस्त्वात्माऽभ्युपगम्यमानो यदि सुखादिजन्मना विञतेमनभवति 
तदयं निस्य एव धमोदिवदुक्तः स्यात् , निविकारस्वे तु सताऽसता वा सुखद 
खादिना कमफलेन कस्तस्य विशेष इति कमवेरर्यमेव, तदुक्तम्- 

वषोतपाभ्यां किं व्योश्नः चमंण्यस्ति तयोः फलम् | 
चरमपमश्चेत्सोऽनित्यः खतुस्यश्चेदसःसमः ॥ इति । 

तस्मादुस्सभ्यतामेष मूघोभिषिक्तो प्रथमो मोहः श्ात्मम्रहो नाम, तन्नि 
वृत्या चात्मीयग्रहोऽपि विरस्यति श्रहमेव न कि ममेति, तदिदमहंकारममका 
रप्रन्थिप्रहाणेन नेरात्म्यदशनमेव निवांणदारमालम्न्यताम् , तस्य सख मार्ग 
स्षणिकपदायनिश्चयः, तणिकेषु हि सवभवेषु निराश्रयेषु ज्ञानस्याप्याभयविर. 
हात्छुतस्त्यमात्मकस्पनमिति । 

सवेमावानां क्षणिकल्म्- 
कथं पुनरेष सकलप्रमाऽतीतः सणिकपदाथवादः शक्यते शाक्येरभ्युपगन्तुम् ! 

न खलु त्षणभङ्धित्वे भावानामन्तजा मतिः। 
न भूमिरनुमानस्य विकृह्पनियतस्थितः ॥ 
स्मरणप्रत्यभिज्ञाने प्रस्युत स्थंयसाधके | 
एवं च वच्चनामात्रमाशुनाशितस्वदेशना ॥ 

उच्यते--प्रत्य्तगम्यं क्षणिकत्वं भवति न भवत्येष करिष्यते बिचार 
श्रनुमानं तु संपरव्येवमभिधीयते-सत्त्वात्तणिकाः पदाथा इति, सस्वं तावद् 
ध॑क्रियाकारित्वमुच्यते, यथाऽथमथ क्रियासम यत्तदेव परमार्थसदिति, सतप्रत्य- 



सवेभावानां क्षगिकलरम् । १७ 

यगम्यतवे हि स्वे (१)कशोर्डकादेरपि सच्छप्रसद्गः, सत्ता संबन्धे स्वे सामा 
न्यादीनां तदसंबन्धादसच्वं स्याद् , ्रथ॑क्रियासामथ्यंसत््वानु वत्ती च लौकिको 
व्यवहारः सत्यपि पुत्रे तत्कायीदशंनादपुत्रा वयभिति व्यपदिशन्ति लीकिका 
पुत्रादन्यस्मिन्नपि तच्ायकारिणि सति सपुत्रा वयमिति च ब्रवते, तस्मादथ. 
क्रियाकारिस्वमेव सत्त्वम् , भवत्वेवं -तस्य तु कुतर कथं वा क्षणिकत्वेन व्याप्चि 
ग्रहणम् १ कुत्रेति यप्प्रच्छसि यत्र रोचत महाभागाय घटे पटे वा गृह्यतां व्याधिः, 
किं साध्यध्मिण्येव व्यापिग्रहणमुपपद्यते ? धीमन् ! कोऽत्र प्रमादः) न हि दंव- 
निमितः कथित्साध्यधमीं नाम, ग्रहीतुं शक्यते चेद्याप्चिः यत्र तत्र क्ष गृद्यतश्च 
मिति, तदुच्यते-भावानां हि सत्वं क्षण (कम)योगपद्याभ्यां व्यापर्मै,- . ;) 

नित्येषु च पदार्थेषु व्यापकानुपलम्भनात् । श 
तद्याप्तमपि सच्चं हि बलात्तेभ्यो निवत्तते ॥ 
न च राशिष्ठृतीयोऽस्ति तेन गव्यन्तरत्तयात् । ८ 4. 
णिकानेव तान्भावान् सत्वं समवलम्बत ॥ | 

2. 
# 

कहे 
६. 

तच्च स्वग्राहकाद्रोधादसन्दिग्धं प्रतीयते । 
्ञानोतपस्येव तद्धेतोर्ामथ्यं पराकृते ॥ ~ ५ 
असमथोत्समुत्पादो रश्यते न हि कस्य चित् । ध ६ & 
शक्ताशक्तग्रसक्तते त्र बोधोऽस्ति संशयः ॥ <> ? ¢ 
अत एव च तजज्ञानं प्रमाणं जगदुः स्वतः | 1 ् 4 
स्वरूपे शक्तिजत्वे तु संशयादेर संभवात ॥ = 

किमिदं रजतमुत श्चक्तिकेति विशेषांशे संशेरतां नाम प्रमातारः, तु 
सामथ्ये प्रति दोला का चित्संभवति, किमिदं ज्ञानं समर्थन जनितमुत तदि 
तरेणेत्यसमथस्य जनकलानुपपत्तेः, व्यापरकानुपलम्भस्यापि व्याप्रिप्राहिणः 
स्वतः प्रामारयम , संशयविपवयोस्तच्राप्यभावान् , 

कथं पुननित्येु पदार्थेषु स्वव्यापकयोः क्रमयोगप्ययोरनुपलम्भः ! 
उन्यते-नित्यो हि भावः क्रमण वा कायं कुयोद्यौगपदेन वा, परस्परविरहस्थि- 
तात्मनां चृतीयप्रकारानुपपत्तेः, 

न तावक्रमण, ख हि समर्थो वा ऽसमर्थो वा ? समर्थ॑श्चेत्रमेण कथं समर्थस्य त्ते 
पा(रयोगाद् , असमथस्त्वसमथत्वादेव न करोति किं चिदिति तस्यापि किं कमे. 

( १९ >) चिरकालध्ययनखिन्नस्योत्थितस्य नीललोहिता दिगुणविधिष्टः कथिन्नयन- 

स्याम्रे परिस्फुरति, अथ वा करसंग्दितलोशनरदिमषु येयं केशपिण्डावस्था स के्ो- 
ण्डकः, केशसमूहो वा केशशोण्डूकः, स च मिथ्यैव तस्यापि सस्व स्यादिति भावः । 

(२) क्षेपो विलम्बः । 

३ 



१८ न्यायमञ्चयाम् 

ण ! सहकायपेक्ञया करोतीति चेद् न-असमथस्य सहकारिणा ऽपि सामध्याधाना- 
नुपपत्तेः, समथस्य स्वत एव सामथ्ये सति सहकारिप्ववेयथ्यीत् , सहकारिस 
निधानेऽपि चास्य स्वरूपेण वा कतृत्वं स्यात्पररूपेण वा ? स्वरूपस्य च प्रागपि 
भावात्तस्य च कारकात् किं सहकारिणा, पररूपेण कृते पूवरूपपरिव्यागात्त 
तरुपान्तरापत्तेश्च क्षणिकवमुपपद्यते, एवं सहकायपि समथाोसमथंतया विकलप- 
नीयः, खतोऽपि सामर्थ्य किं परोपकरणदन्येन, असमथस्य तु सचिवः 
किमागस्यापि सवत्र काये साचिव्यमुपगन्देत् ? 

किचित्करश्चद्रक्तव्यं किं करोतीति, उपकारमिति चेत्स उपक्रियमाणा- 
दविन्नोऽभिन्नो वा ? अभिन्नश्चेत्स एव कृतः स्यात् , भेदे तस्य किमायातं. 
यदसो न पव बदास्ते, कायौदपि भेदाभेदाभ्यां चिन्त्य उपकारः, न का्याद्धिन्नो- 
ऽनुषलम्भाद् द्वयकारणभावान्च, कायोदव्य।तरिक्ते त॒पकारे सहकारिणा त्र 
यमाणे कायमेव तेन कृतं स्यादिति मूलकारणानथक्यम् , 

ननु चक एव भावः कारकः स एव हि समथस्तदितरपदाथसन्निधानं तु 
स्वहेतुवशादुपनतमिति नोपालम्भमहति 

नैतद्यक्तमेकस्य कद्ा चिदपि कारकतानुपलब्धेस्तत्सामभ्यस्य दुरधिगम- 
त्वात , एवं यसो समथ उच्यते यदेकः कदा चित्कायंमुखादयन्दश्येत न तु 
विस्मत्यापि दश्यते 

रथ कायस्यायं सखभावो यदेकस्मान्नोखद्यते कारणं तु शक्तमेवेति 
तद्प्ययुक्तम्-कायस्वभावपराधीनत्वेन कारणस्य सामभ्यंविरहप््गात् , 

एवं ह्यसौ समथः कथ्येत यदि कायस्वभावसनाहत्य स्वतन्त्र एक एव प्रसद्य 
कायं जनयेन्न चवं दृश्यत इति यक्किचिदेतत् , 

सरथ समथमेव कारणं तध्य स्वयं स्वभावा यत्सह््संव कायं न करोति 
कतिपयत्तणव्यवधने तु करोतीति, 

यद्येवं न कदाचित्कार्यासपाद्ः स्यात् , कार्यात्पादसमयेऽपि कतिपयन्षणन्य- 
वहितकायंजननस्वभावानपायात् , पुनः कतिपुयक्षणायत्रे्षणं स्यात् , तेष्वपि क- 
तिपयेपु शेष्व तिक्रान्तेषु स एवास्य सखभावस्तद्वस्थ इति पनरप्येवं भवेदिति 
करदा नाम कायं जनयेत् ? तदेवभादिदोषापहतत्वान्न क्रमेणा भावानामथक्रिया- 
सामथ्यम् , 

नापि भुगपद् , लोके तेथा व्यवहारादशनात् , युगपक्छतकस्यापि स्थिरस्य 
पलरकरणे हेत्वभावः, पुनश्च इुवन्नपि भावः कायं न तदेव यात् , कृतस्य 
करणायोगात् , कायोन्तरकरणे तु स एवायं पनः क्रमपत्त आ्रापतेदित्येवं क्रम. 
यौगपद्ये निस्येभ्यः पदार्थेभ्यः निवतेते , ते च निवतंमाने स्वस्य व्यापके इति 
सत्वं तेभ्य श्राद्।येव निवत्तेते , तेभ्यः प्रच्युतं सच्वं गघ्यन्तरविरहात्त्िकेष्वेव 



सवेभावानां क्षणिकम् । १९. 

निविशते(१), अतो यद्यपि कायें हेतो ध माग्न्योरिव स्वभावरैतावपि वाक चिद् 
व्तत्वशिशपास्रयोरिव पूव मिह साध्यसाधनघमयाग्रहणं धम्यन्तरे न वृत्तं तथा- 
ऽपि साध्यधमिर्येव व्याश्चिप्रहणमुपपरस्यते विपक्ञव्यावृत्तेः सुपरिनिधिततात् , 
यैव च विपक्ञाद्मावरत्तिः स एव चास्य हेतोः स्वसाध्येनान्वयः, न ह्येवं संभ- 
वति नित्येभ्यश्च व्याघ्रत्तं सत्वं क्षणिकेषु च न निषठठमिति, तृतीयराश्यभावा- 
ननिराश्रयत्वानुपपत्तेश्च, तदेवं क चिद्धमिणि व्याप्तौ गृहीतायां यदि स एव 
कदा चित्परं प्रति टृष्टन्तीक्रि यते तदैवं नाम भवतु को दोष इति, 

ननु व्यापकानुपलन्धरनु मानमनुमानेन चानुमानस्य व्यापिग्रहणे ऽनवस्था ! 
नानवस्था, तावत्येव पयवसानात् , न हि व्यापकानुषलन्धेरलुमानान्तरा- 

द्याधिनिश्चयः) कि तु प्रस्यत्तविकस्पादेव, तदनया व्याप्तिनिश्चयात्सिद्धमेतदयत्स- 
त्तत्तषणिकमिति, 

न्ये तु नीत्यन्तरेण व्याप्निनिश्चयमाचन्ञते~--विसद्रयोरेकपरिच्छेदेऽन्य- 
तरनिवृत्तिरवश्यंभाविनीं विर् द्धत्वादेव, विरुद्धं च स्वनित्यते पूर्वोक्तयैव नी- 
स्या, (२)सच्वं च विसपश्मुपलभ्यते भावानामिति तदुषलम्भान्निव्यत्वनिवृत्तिः, 
नित्यस्वनिवृत्तेरव त्षणिकत्वनिश्वयः, प्रकारान्तराभावाद् 

ननु शीतोष्णयोः प्रथगुपलम्भाद्विराधनिश्चये युक्त एकप्रहणे द्वितीय- 
व्युदासः, इह तु सच्वमवापलभ्यत न नित्यत्वमिति कथं तद्टिराधादितरव्यात्र्तिः? 

तेष दोषः, प्रथगुभयानुपलम्मेऽपि सच्न्ुद्धयेव निव्यत्वनिराससिद्धे, 
कथमन्यविषयनुद्धिरन्यमुदस्यति ¶ उच्यत- 

द्विचन्द्रदशंनस्यैकशशश्रिम्बवेदिनी । 
धीरतद्विषयस्वेऽपि तद्यवच्छेदकारिणी ॥ 
सत्वं नानास्वभावत्वं स्थैयमेकस्वभावता। 
तयोर्विरोधो य॒कत्याऽपि वक्तं न हि न शक्यत ॥ 

तस्मात्स भ्रतीतेरेव नित्यत्वनिवृत्तिः, सेव च त्षणिकरत्वव्याप्निरिति सिद्धं 
सच्वात्तशिकेतवप् | 

प्रपि च सवदा कायौनुलादात्कारकावस्था नूनमेकन्षणस्थायिनी भावा- 

( १) निविशत इति-अयम्भावः सत्तवमथेक्रियाकारित्वं न तु सत्तायोगित्वम् 
सामान्यादौ सत्तायोगित्वाभावेनाकत्वप्रसक्घात , तच क्रमयोगपद्याम्यां व्याप्तं ते च 
नित्येषु न सम्भवतः इतिसत्वव्यापकयोः कमयोगपद्ययोनित्येषु निनरस्या सतवमपि निव- 
तंते इति क्षणिकेष्वेव सत्वं पर्यवस्वतीति । 

( २) नीत्येति । सत्तवन्यापकयो$ कऋपयौगपद्ययो नित्ये नित्रस्या सत्त्वस्यापि 
्िद्ृत्तिरिति रीस्येत्यर्थ; । तेन सत्वनित्यथोविरुदधत्वमिति भावः । 



2० न्यायमञ्चथाम् 

नामुपगन्तम्या व्यापारावेशवशेन वा श्रोत्रियादिपक्ते, सहकायीदिसन्निधानापा- 
द्नेन वा चैयायिकादिपत्ते, कारकत्वं नाम वस्तुनो रूपमेकक्षणवृच्येव का्यौय- 
स्येव तत्कल्पनात् , ततः पूव॑मुत्तरकालं वा कारकायोगात् , कारकत्वमेव च पर- 
माथंसदकारकस्य ज्ञानजनकत्वाभाव। दस्तित्वमपि दुवंचमतश्च सवंवादिभिरेव 
प्रायेण क्षणिकस्वमिद मभ्युपगतमिति यश एव केवलं सौगताः पीतवन्तः, 
तस्मात्सिद्धं यत्कारकं यच्च सत्तत्तणिकमिति, 

श्रतश्च क्षणभद्िनो भावाः प्रलयं प्रति हैतुनिरपेत्ञस्वात् , भावो हि स्वतो- 
नश्वरात्मा भवेत्तद्िपरीतो वा- 

विनश्वरस्वभावेऽस्मिन् कृतं प्रलयह तुभिः । 
अनश्वरश्वभावेऽपि कृतं प्रलयहेतुभिः ॥ 

क तहि मुद्ररादीनां व्यापारः ! विजातीयसन्ततिजन्मनीति तमः, अभावस्तु 
तज्जन्यो न संभवत्येव प्रमाणविशद्रसात् , भावो हि स्वरूपेण न भवति न 
स्वभावोऽपि भवतीति, स्वरूपं भवनात्मकं चेत्सवदैव भवेदेव न न भवेत् , 
श्मभावास्मकफं तु तदेव न भतेत्परापेक्ञाया अभावात् , न हि म॒द्ररादिकारणान्त- 
रसापेक्ञः कम्भदिविनाशो भवितुमहस्युखत्ताविव नाशेऽपि समथांसमथंभिन्ना- 
भिन्नोपकारिषहकायादिविकस्पकलापानपायात् , 

ग्रथ कतिपयक्षणव्यवहितविनाशस्वभावो भाव इष्यते ति प्राक्तननयेन 
कद्] चिदपि न विनश्येत् , विनाशसमयऽपि तत्स्वमभावानपायेन पुनः कतिप. 
यत्षणापेक्तषणप्रसङ्गात् , अपि च उद्।ऽपि तन नषएञ्यं तदाऽप्यस्यन स्वरूपादति. 
रिक्तः कश्चन पिनाशहैतुरवतरति, तञ्च स्वरूपायपेत्षणे तस्य॒ तादृशमेवेति 
तदेव वा नश्येन्न कदा चिद्वा, 

अथ मृत्योरपक्रान्तस्तस्य चेसप्रथमः षणः । 

छविनाशिस्वभावस्वादास्तां युगशतान्यपि ॥ 
न चेवमभ्युपगम्यते, तस्मादात्मलाभाविनाभावा भावानां विनाश इति 

सिद्धः षणभ्ङ्गः। _ 
प्षणमभङ्क प्रत्याभज्ञाया अबाधक्स्वकथनम् । 

यद्पि क्षणभङ्गसाधनस्य पदाथस्थेयोवसायि प्रव्यभिज्ञानमनुमानस्य वाध- 
कमभिधीयते, तदपि न पेशलमशिथिलप्रतिवन्धहेतौ बाधकस्य निरवकाशत्वात् , 
ठक्तं हि-'बाधाविनाभावयोविरोधान्नकत्र समवेशः इति, अनुष्णस्तेजोऽवयवी 
करतकत्वादित्यत्रापि प्रतिबन्धवधुय्यमेव साभ्यसिद्धि विरुणद्धि नाभ्यत्तबाध्य- 
त्वम् , श्रथ वा किमनेन निर्बन्धनन- 

अग्निशत्यानुमानदि युक्तं परतयक्ञवाधनम् । 
तस्य ह्यनन्यथासिद्धरिह व्वेवं न युज्यते ॥ 



्रत्यभिन्नानिरासः २६ 
¢ 

प्रत्यभिज्ञाया: गभङ्गपत्तेऽपि सरशपरापरक्तणगणमप्रसवप्रतारितमभ्माना- 
पलभ्यमानत्वात् , एवं च सति- कालः 

यदि हि व्याप्रिशेथिद्यं सिद्धं किं प्रस्यभिज्ञया | 
प्रथ न व्याप्निशेथिस्यं सिद्धं कि प्रत्यभिज्ञया ॥ 

न च प्रत्यभिज्ञेव व्याप्निविष्ु्कारणएमितरेतराश्रयप्रसङ्गात् , व्यानि एव 
नानुमान न्यग्भूते प्रत्यभिज्ञा प्रमाणं भवति तस्यां च प्रमाणीभूतायां ग्या 
धु याद्नुमानाप्रामाख्यम् , अनुमानप्रामास्येऽपि समानो दोष इति चेन्न, 
अरतिबन्धमदहिम्नेव प्रामाण्यसिद्धेः, न हि तस्य प्रतिमिज्ञादबस्यनि 
प्रामाख्यम् । 

परत्यभिज्ञास्वरूपानिरूपणम् । 
अपि च केयं प्र्यभिज्ञा नामेति नेपुरयेन निरूपपितुमहन््यत्र भवन्तः, 1 

स एवायं कुम्भ इत्येक ज्ञानमुत द्रे एते स्मत्यनुभवज्ञाने १ यथेकं तदस्य कार, 
वाच्यं यत उत्पद्यते! नेन्द्रियं स इ्यस्मिन्नर तस्यासामध्यत् , न सस्कारस्तस्या- 
प्ययमित्यंरो कोशलाभावात , ॥ 

उभाभ्यां न च सम्भूय तञ््ञानमुपजन्यते । _ 
प्रथक् प्रथक् स्वकायं हि निज्ञातं कोशलं तयोः ॥ 

संस्कारस्य स्मरतिरेव कायमिन्दरियस्यानुमव एव, संभूय न ताभ्यामेकं काः 
मारभ्यते, न हि मसििरडतन्तुनि्त्य॑मेकं वटपटरूपं कायमुपलन्धम् , न चे. 
द्द्रियं केवलमीदशि कार्ये समर्थे, यथासननिहिताकारमात्रग्राद्यविचारकमिन्ि- 
यं भ्रव्यभिज्ञानमातनोतीति विस्मयः ! तस्माद् द्वे एते ज्ञाने, स इति स्मरण- 
प्रयमित्यनुभवः, 

| स्मृतिः स्मत्तव्यविषया प्रहणं प्राह्मगोचरम्। 
न तदृक्यपरामशि दृश्यते प्रस्ययान्तरम ॥ 
यथा निरन्तरोसन्नं धघटज्ञानपटस्मृती । 
न तुस्यविषये तद्रदेते अपि भविष्यतः ॥ 
यद्रा भवतु नामेदमेकमेव हि वेदनम । 

तथाऽपि कीटशं वस्तु स्परशतीति परीच्यताप् ॥ 
अतीतकालयुक्तं चेरस्मरणान्न विशिष्यते । 
श्मनागतविशिष्ट चेत्स ङस्पग्रायमव तत ॥ 
वर्त॑मानेकनिष्ठं चेस्स्थिरत्वं तरह सुस्थितम । 
कालत्रयपरीतं चेद्विरोधात्तत्त दुलभम् ॥ 
परस्परपरिस्यागव्यवस्थितनिजात्मनाप । 
एकत्र न समावेशः कथं चिदु पपद्यते ॥ 



४४ न्यायमञ्जयोम् 

नामुपगथा हि- 
दुनेन ब॒ नीलाभावाविनाभूतलोदिताध्पसारणम् । 
स्यैव त॒ कृव॑ता नीलबोधेन नीलं भवति निधितम् ॥ 
माथंसाद्रदिशपि- 
प्रायेण. तदभावाविनाभूतस्वस्वकालाय्पोहनम् । 
तस्मा वेदयन्वतमानायज्ञानं तदू ्राहिता भवेत् ॥ 

एतेन पूज्ञानविरिष्टाथमराहितवं प्रत्यभिज्ञाया: प्रयुक्तम् , 
नश्वरातवज्ञानस्येदानीमसच्ेन विशेषणत्वानुपपत्तेः, अगृहीतविशेषणायाश्च विशि. 

वाद्, श्र्थापजननापायरहितवस्तुस्वरूपग्राहिणी प्रत्यभिजञःयुच्यते, 
4द्प्ययुक्तम् , वतंमानेकनिष्ठतायाः प्रद्रितत्वात्, भावानां च विनाश- 

मनोवेवंमानो वा कालः स्यादन्यो वा ? तदन्यस्तावद् प्रहीतुमश्य इत्युक्तम् , 
मयमाने तु तदुत्पादविनाशक्ाले कथ्यमाने तद् प्रहणत्तद्विनाभूतौ भावानामु- 
स्ादविनाशावपि गृहीतौ स्याताम् , 

सेयं तपखिनी स्थेयं प्रसाधयितुमागता | 
प्रत्यभिज्ञा विनाशित्वं प्रतिष्ठाप्य गमिष्यति(१) ॥ 

मपि च दूनपुनजोतकेशनखादिपु साटश्यदश्यमानप्रत्यभिज्ञा स्तम्भादि- 
ष्वपि तद्वदेव न स्थिरतामुपपाद्येत्, तत्र बाघकयोगादिति चेदिदाप्युक्त एव 
बाधकः परस्परविरोधिभूतादिकालसमावेशस्यकत्र दुघदत्वादिति, तस्मा्परत्य- 
भिज्ञाप्रत्ययस्य बाधकस्याभावास्सिद्धमानुमानिकं भावानां क्षणिकत्वम् । 

षणि कत्वस्य प्रत्यक्षगम्यत्वम् । 
श्रपरं पुनः प्रत्यक्तगम्यमेव त्तणिकत्वमाचक्तते- 

नातीतानागतो कालो विचास्यति चाक्ुषम् । 
वतंमानत्तणएण्चेक इति तननिष्ठमेव तत्॥ 

यदि वत्तमानातिरिक्तम्राहि प्रत्यक्ञमिष्यते तद्रक्तव्यं किं पूर्वं विज्ञानमना- 
गतकालावच्छिन्नपदाथग्रहणएनिपणम्, अथोत्तरज्ञानमतीतकालालिद्ितमावाकल- 
नकुशलमिति ? तत्रायज्ञानसमुपजननसमये तशरत्णातिरिक्तभाविकालासन्निधा- 
नान्न तेन तद् प्रहरणम् , च्ननागत ग्रहणे वा कथमागामिजन्मम्रहर् न स्यादुत्तरज्ञान- 
परसवसमयेऽपि भूतकालस्य भूतत्वादेव न सन्निधानमसन्निहितभूतकालमरहशे 
वा पूवजन्मग्रहणप्रसङ्गः, 

~----~- ~ --न- जाता ० ध - ~ -- - 

( १ ) अञ्युमथमेवा& शाख्दी पिकाकारः- 

विवादाध्यासिता भावाः सत्वातक्षणविनाश्जिनः । 

दीपवलप्रत्यभिङ्चापि स्यात्प्रदीपवदेव नः ॥ हस्यनेन । 



प्रत्यक्ष क्षणिकसम् । २६ 

अथ बतमानानुप्रवेशेन भूतमाविनोः कालयोग्रहणं मन्यसे तत्र वतमाना 
नुप्रवेशाद्रतमान एव गृहीतः स्यान्न भूतो भावी वा, रथ न कश्चिदेव कालः 
क चिद् गद्यते, श्रथ एव प्रकाश्यः केवल इति 

तदयुक्तं, तद्वच्छिन्नभावगप्रतिभासस्य भवद्धिरवाभ्युपगमात , 
ननु कोऽयं काला नाम शाक्यानाप ? न कश्चिद्रास्तवः, कि का्पनिक एव 

व्यवहारः- 
सवथेन्द्रियजं ज्ञानं वतमानेकगोचरम । 
पृबापरदशास्पशंकाशलं नावलम्बते ॥ 
वत्तमानः किथरान्काल एक एव त्तणस्ततः। 
पुवः क्षणोऽतीततां स्परशत्युत्तरस्त्वनागतताम् ॥ 

नु पचति पठतीति वतम॑नोऽपि वितत एव कालः प्रतीयते † 
नेतत्सारम्- 

न ह्यस्ति कालावयवी नानाक्षणगणास्मकः | 
वतमानक्षणो दीघं इति वालिशमभाषितम ॥ 

्षणसमुदायात्मकत्वं तु नानारूपस्वमेव तस्य भवेत्, श्रतीतानागतक्तणा 
सपुवमूध्वं वा तदस्तितवान्नास्तित्वमपि न गरहीतमेवेति कथं क्षणिकत्वम् ! 

एवमाह न गृहीतं नास्तित्वमनुपलब्ध एव नास्तित्वन्यवहारात् , उपलम्भो हि 
भवेन्नासत्ताऽुपलम्भाच्च नास्तितम् , दशंनादशंने एव सदसच्योल्षएम् ; 
तस्मातत्तणान्तरं तद्नुषलम्भाद् नास्तिलमेवेत्येवं क्षणिकत्वप्राहि प्रव्यत्षमिति 
स्थितम्, 

ननु च प्रत्यभिज्ञाता दीघकालस्वनिश्चयः । 
किमयापि न मुक्तोऽसि तस्रामारयकतृष्णया ॥ 

परी्तितं हि तस्याः स्वरूपं काय कारणं च 
न शक्नोतीव सा स्थयसुपपादयित् निजम् ॥ 
न पूवां नोत्तर ज्ञानं ग्राहि कालान्तरस्थितः | 
तदिद् बोध्यमानोऽपि रागान्धो नाबबुद्धयते॥ 

पूवं हि ज्ञानं तत्कालमेव उत्तरमपि खकालमेव वस्तु गृह्णाति, मध्ये तु 
नास्त्येव प्रहणमम्रहणमेव मध्यमाहुः, 

नन्वविच्छिननदष्टीनां न हि तुख्यदवस्थितिः | 
स्तम्भादिरिवभात्तीति कथमेतस्य भद्धिता ॥ 

नेतदेवम् , तत्राप्येकन्तणवृत्तित्वाज्ज्ञानस्य, क्तणान्तरे तु ज्ञानमेव नास्ति, 
कस्य विच्छिन्नसत्ता, कस्यात्ररितसत्ता, कस्य वा बोधकम् ! 

नन्वस्त्येव क्षणान्तरे तु ज्ञानमविच्छिन्नत्वाद् चेरिति चेदु, 



२४ न्यायमञ्यौभ् 

मेवम्-बुद्धेरदीघंकालतवाञज्ञानान्तरोादन एवासाविद्यवधारयत्वायुष्मान् ) 
तस्माययेव सन्तानवृच्य ज्ञानक्तणोदयः। 
तथवोत्पायतामेषास्तम्भक्षणपरम्परा ॥ 

सोऽग्रमतिच्छिन्नरष्ठीनामत्ररि तपदाथसत्ताग्रहणाभिमान इत्थमुस्थित 
स्थिरेणापि न बोधेन दीघग्राहस्थितिग्रहः । 

न ध्सन्निहितम्राहि प्रव्य्तमिति वणितम् ॥ 
तत्काले सन्निधिनास्ति ्षणयोभूतभाविनोः। 
वतमानक्षणश्चको न दीघत्वं प्रपद्यते ॥ 
तेन बुद्धिस्थिरतेऽपि स्थंयमथस्य दुवचम् । 
न खनन्तरया नीत्या तस्या अपि चिरं स्थितिः।॥ 

साऽपि हि स्वसवे्यत्वादेकन्तणपरीतेव प्रकाशत इति तस्माल्तणिकम्राहि प्र- 
त्यक्तमिति सिद्धम् । 

क्षणिके ऽनुमानस्याब।धकत्वकथमम् । 
ननु स्थेयं पदाथौनामनुमानास्रतीयते । 
श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां मुद् गरादिविनाशकः ॥ 
निश्चीयते घटादीनां तेन पव तदागमात् । 
विनाशरष्टितत्वेन सिद्धयत्येषामवस्थितिः ॥ 

नाचुपलम्भव्यतिरिक्तस्य देतुमतो विनाशस्यानुपपत्तेरुपलम्भ एवार्तित्व- 
भावानामनुपलम्भाच्च नास्तित्वं, न च घटानुपलब्धिमुद्ररादिकाणे, ततः प्रा 
गपि भावात् , 

ननु दशानुपलग्धेरसतत्वनिश्चयः स च कपालकाल एव॒ धघटस्यावकस्पते 

मध्ये तु दशनमन्यथाऽपि स्यादिति नादशनमात्रमेव नास्तित्वं १ मेवम्-त्वदभि 
मतोऽपि मध्ये ऽपि दृश्यस्येव घटस्यानुपलम्भनम् , तद्रा कपालकाले ऽपि स- 
वेषामिति का प्रमा ? यदह न वेद्धि, तत्परोऽपि नेवं वेत्ति चेरत्ताहि मध्येऽपि 
घट खवं एव न पश्येयुरिति नास्त्येवासौ, कपालीमूतघटवत् , अपि च- 

यदि यन्तवं न जानासि तुदन्योऽपि नो भैः 

सजायाजघनस्पशसुखभ्श्षधिगनच्छतु ॥ गय 
तदलं ते परगृहवृत्तान्तचिन्तया, यत्पश्यसि तदस्तीति जानीहि यन्न पश्यसि 

तन्नास्तीति बिद्धि, एवमनुलस्म एव भावानां विनाश इति न तस्य मुद्गरादि.- 
कायत्वमतोऽनुमानमपि न स्थयसाधकम , तस्माद्यथोक्तक्रमेण प्रस्यन्ञमेव 
त्रणिकपदाथपरिच्ेत्रिति स्थितम् , 

स्मरणप्रत्यभिज्ञानस्वकमंफलभोक्तृता । 
लशिकत्वेऽपि कथितः कायंकारणभावतः ॥ 



आत्मन्याक्षेपः। २ 

तदेवमुपपननेयं गृह्यतां त्षणभद्धिता । 
र (5 

त्यज्यतां दीघसंसारकारिणः स्थिरताग्रहः(१) ॥ 

प्षणमङ्गनिरासः। 
छत्राभिधीयते नैव (२)प्रमाणद्रयमप्यदः । 
भावानां त्तषणभद्वित्वमुपपाद्यितुं तमम ॥ 

४ + * ५ अथंक्रियासमथंतवं सत्त्वं यत्तावदुच्यते । 
तद्सत्कूटहेमादि()व्यभिचारावधारणान् ॥ 
किं त्वबाधितसद् वुद्धिगम्यता सच्वमिष्यते | 
सदसद्रयपदेशस्तु ()पुत्रादावोपचारिकः ॥ 

८ १ ) मयन्तावदन्न क्षणभङ््ा दिमतनिष्कषेः । 

भथक्रियाकारित्वं सत्त्वे तच्च क्रमाक्रमाम्ां व्याप्तम् कमाक्रमौ च क्षणिकत्वे एव 
सम्भवतः न तु स्थायित्व । 

तथाहि~-स्थायी पदार्थः सर्वाः क्रिया युगपत्तु न प्रभवति तथा सति द्वितीयक्षण 
कृत्या भावात् अथंक्रियाकारित्वाभावादषहक्षणापत्तेः; नापि क्रमः सम्मवति, स्थायी 
भावो हि सर्वाथेक्रिगरासमथेः किमिति कां चिदरेवारभते नान्यां समथेल्य विलम्बे कारणामा- 

वात् । नच सहकायंपेक्षया विलम्बत इति वाच्यम् , अकिञ्चित्कराश्र त्वहका रिणस्तदाऽ. 
नपेक्ष्याः, किञ्ित्कराश्चेत्तदा तेरेव क्रियते ते एव कारणं तदनन्तरं कार्यनिष्पत्तेः, त. 

ल्मात् नाक्षणिङह्य सत्ता सम्भवतीति सन्माश्रानुबन्धित्वं क्षणिकत्वस्य, 
किञ्च यदेषामव्षयंभावि न तत्र हेत्वन्तरावेक्षा कृतकानां च भावानामवद्षयेमाषी 

विनाश्चः तेन सिद्धं घटदीनां क्षणिकत्वम् , तथाहि -धरुवभाविंत्वं हि देत्वन्तरानपेक्षि. 

व्वव्था्षमग्नयुष्णत्वादिषूवरग्धमिति प्रकृते विनाशस्य श्रुवभाषिता सापेक्षत्वं प्रति. 
क्षिपति निरपेक्षश्च विनाश्ञः स्वाभाविको जन्मान्तरमेव भवतीति सिद्धः क्चषणभङ्ः । 

ङिच्च प्रयज्ञरकषितानामपि घटादीनां सला दि प्रहारमन्तरेव कियतापि कालेन भव. 

यव विश्टेषव्ेन विनाक्ष उपलभ्यते स चायमुत्पत्तिप्रश्ठति किञ्चित्किञ्चिदन्यथास्वमन्तरेण 
मीपपद्यते, अमिनवपुराणावस्थयोश्च घटयोः प्रत्यक्षेणेवान्यथात्वमुपरभ्यते न चैक्य 
घटस्य ननाखूपत्वे सम्भवति नानात्तेत्वयो विरोधात तस्मातप्रतिश्चणमन्यत्वं षटादेरिति 
क्षणिकत्वसिद्धिरित्यलम् । 

(२) प्रमाणद्र्य-प्रत्यक्षम्थुमान चेत्यर्थः । 
( ३ ) कटदेम-त्रिमहेम । | 

( ४ ) नयु अथंक्रियासामर््यमेवर सस्वमत एव सत्यपि पुपर तत्कायादक्ञंनादपुन्रा 
वयमिति व्यपदिज्ञन्ति लौकिकाः पुश्रादन्यस्मिनू पुत्रकार्यकारिणि सपुत्रा वयमिति च 
श्रवते तस्मादबाधितसदृबुदधिषयत्वं न॒सत्वमित्यत आह~-पुत्रादाविति ! भौपा. 

४ न्याम 



ह६ न्यायमलयम् 

एवं च बाधकाभावपयेषरण(१)परायणम् । 

न रात्वप्राहकं ज्ञा(मा)नं सवतः प्रामाण्यमहति ॥ 
सत्ते च संशयोऽप्यस्ति सकलप्राणिसाक्तिकः । 
उपलन्धिव्यवस्थात(र) इत्येवं वणयिष्यते ॥ 
अथक्रियासमथस्य त्वदुक्तं सच्छमस्तु वा । 
तदपि व्या्िञ्युन्यखान्न हेतुगन्धवच्ववत् ॥ 
तणिकस्यापि भावस्य सवं नास्त्येव, सोऽपि हि । 
क्रमेण युगपद्राऽपि न कायकरणे क्षमः ॥ 
्षणिकस्य क्रमः कोटग्युगपत्करणेषु नः । 
एकवस्तुक्रमध्यापि रूपभेदः प्रसञ्यते ॥ 
कायो ए्येकेन रूपेण भिन्नानि जनयेत्कथम् । 
रूपभेद विरोधात्त वस्तुनो नास्तिता भवेत् ॥ 
स्थिते च वस्तुसद्वावे क्षणिकत्वं परीदेयते । 
तदसचवे तु त्चिन्ता व्योम्नि(३) रोमन्थकेलिवत् ॥ 
ज्ञाने त्षणिकचिन्ता चेक्कि तस्यापि पराङ्ृतो । 
वदन्स्येतानि शाख्राणि ज्ञेयाभावे च तत्कतः ॥ 

चछरपि च-क्षशिकरत्वपत्ते किमेकस्मदेकोत्पादः उत बहुभ्य एकोसत्तिर- 
ेकस्मादनेकनिष्पत्तिराहो बहुभ्यो बहु संभव इति परीत्तणीयम् , न तावदेक- 
स्मादेको्पत्तिरलौकिकत्वात्, एकस्मादप्यग्नेभस्मधूमेन्धनविकारायनेककायों 
त्पाददशनात् कायसिद्धये च सवसहकारिसन्निधापनप्रयन्रदशनात् नेकं किंचि 
देकंजनकम् इति प्रन्थविरोधा्च, एतेन तृतीयः पक्त निरस्त एकरमादनेकनि- 
प्पत्तिरिति, एकश्च नेकं जनयक्रमेण जनयेद्यगपद्रा १ न क्रमेण स्थय प्रसङ्गात् , 
न युगपददष्त्वात्, एकस्य चानेककायकरणशक्तियोगे तद्धेदान्नानातवप्रसङ्गः, 

विरद्धधमयोगेऽपि यदि चंेकत्वमिष्यते । 
अनेकन्तणयोगेऽपि भाव एकोऽभ्युपेयताम् | 

अथ बहुभ्य एकोत्यादनमिति पक्त श्ाश्रीयते, तद्रक्तम्यं किमेतदेकं कायं 
कैवं वहु भिरुत्यादयते इति ! न हयस्माकमिव भवतामनेकावयवनिवहनिमितमव- 
यविस्वखू्पं कायमस्ति, संचितः संचिता एव॒ जन्यन्त इत्यभ्युपगमाद्, यदि 

रिक एव सपुत्रा वयमपुत्रा वयमिति व्यवहारो न सख्यः अबाधितसद् द्धि विषयत्वसूप- । 
सस्वस्य बाधितसदूबुद्धिविषयत्वरूपासतत्वस्य चाभावादिति मावः | 

(२ ) उपरम्धीति } सम(ननेकधमोपततेरिति सूत्रे इत्यथैः । 
८.९९) पयषणम्- अन्वेषणम् । 

( ३ ) रोमन्थकेलिः-- रवितच्दणम् । व्योमनश्चवणासफभवादित्य्ः 



शरीरस्येच्छाऽऽ्धाश्रयलानुपपर्तः । २७ 

चानेककायमेकमुच्यते तदस्य कारणएमेदोपनतस्वभावनानात्वयोगादेकत्वमेव 
तावद्विरुभ्यते, श्रन्यथाते हि न कारणाधीनं भावानां सूपमित्याकस्मिकस्व- 
प्रङ्गः, कारणमेदोपपादितनानात्वस्यापि यदि वेकतवं तदस्य नानाकालयोगिनो -. 
ऽष्येकत्वं स्यात्, श्रसच्वं भिन्नस्वभावस्य वस्तुन इति पृव॑वदठक्तव्यम् , लोच 
सालोकमनस्कारादिकारणमेदान् , कायमप्येकरूपं ज्ञानमिति चेन्न, त्य भव- 
न्ते विषयाकारप्राहकसस्वसंतरेदनरूपमेदान्निराकारज्ञानवादिनो हि बौद्धस्य 
परतिकमव्यवस्थानमिष्यते जनकस्य कमणः प्रतिभासे स्थेयं प्रसङ्गादेकसामग्च्य- 
धीनत्वपक्स्यासंभवात् , संभवेऽपि प्राद्यनियमनिमित्तच्छभावादिति। 

्रथोच्यते-किमनभ्युपगतपक्तोपमदनेन बहुभ्यो बहुसंभव इत्येष एव 
नः पत्तः, सन्तानच्रच्या वतमानपूवं सामम्रीसारूप्यमुत्तरसामप्रीमारभते विजा. 
तीयकरणानुप्रवेशे तु विरूपम्-इति 

अथ केयं सामग्री नाम ? न समग्रेभ्यो भिन्ना प्रथगनुपलस्मादग्यतिरेके ष 
समग्र एव सामग्री, तत्र पूव समुदायेनोत्तरसमुदायारम्मे तदन्तगतं सम्रदायिन- 
मेकमेव एक उत्पादयेदेकं वा संभूयेति, तत्राद्ये प्रत्ते सेवे यमेकस्मादेकोत्पत्तिर्- 
क्ता स्यात्सा च प्रतिषिद्धा, 

्रथकेकफलसमुदायिनिष्यत्तौ सवं समुदायिनं ठ्रापारयेत् , कमेण बा यौग- 
पद्येन वा ! तत्र क्रमपन्ते ्णिकव्वहानिः, य हि तत्र पच्वदश समुदायिनः क्ञणं 
तत्र वतन्ते ते तत एकं तमसा पुनरपरमारमेरन् पुनरन्यमिति तावस्कालध्र- 
तीत्तणादत्षणिकत्म् , 

श्रथ युगपदेव सवनिष्यत्ता सवे व्याप्रियन्ते, तहि(१)निक रुम्बरूपादेव कार- 
णादुतखन्नमिति कारणविवेकनियमाभावाद्रूपरसादिप्रविभागा न स्यात्, इदं 
रूपमेष रस इति कथं निश्चीयते, चित्रमुत्पादितमिति सवं रूपं स्यात्सर्वं रसो, 
यद्रान रूपं न रसोऽन्यदेव किं चिद्रस्त्वन्तः स्यात् , 

अथोच्यते-यद्यपि रूपरसादिसामभ्री तत्सामप्रयां एव जनिका तथाऽपि क 
चिक्किचिदुपादानकारणमिति त्सहकारिकारणं, तत्र रूपक्तणनिष्पत्तौ रूप 
स्योपादानकारणत्वादितरेषां च सहकारिकारणत्वान्न पद।थंसंकर-इति, एतद्- 
युक्तं सवथा कारणत्वानपायात्, अपि च येन रूपेण रूप्य सूपं प्रदयुपादानका 
रणता तेनेव यदि रसं प्रति सहकारिकारणता तदा पुनरपि रूपर सयोरविशेष 

श्रथान्येन रूपेण रूपस्य रूपोपादानताऽन्येन च रससहकारितेति, कहि 
सखभावमेद्न्नानात्वं, नानाते वस्थेयंमसक्तं बेव्युक्तम् , 

छथ नस्त्येतयो. किंचिद्टिरुश्रत्रं स्वभावयाः। 
कथं बोद्धगृहे जातस्स्वमेवमतिभाषस ॥ 

` (१) निकुरुम्बरूपात्-समुदायरूपात् । 



८0 च 
भावानां परस्परपरिहदारव्यवस्थितरूपत्वमस्त्येवेषां लाक्तरिको विरोधः, 
अपि च त्षणिकते पदाथानामिदमत्रापादानकारणमिदं सहकारि कारण- 

मिति विशेषोऽपि दुरवगमः, तथा हि किभिदमुपादानं नाम ? किं स्वसंतान- 
विनाशेन बीजादिवतकायंजननमुपादानद्त स्वविशेषसमपणेनोत्पादकमिति, 
यदि पुवः पन्नः, परलोकचचा चावकवदुपेक्तिता स्यात् ज्ञानसन्तानविनाशेन 
ज्ानान्तरारम्भतरसङ्गात् ; स्रविशेषापणपत्तेऽपि सवेविशेषापणं स्यात्कतिपयति- 
शेषापणं वा, सव विशेषापणे निविकस्पकस्य नोपादानकारणं स्यात् , 

लिङ्गदशनजन्या च प्रतिबन्धस्म्रतिः(१) कथम् । 
कथं वा रसविज्ञानं रूपज्ञानादनन्तरम् ॥ 

सन्तानभूयस्त्वाद्धविष्यतीति चेन्नेकप्रमात्रधीनप्रतिसन्धानोपनिबन्धनन्यव- 
हर प्रतिबन्धविप्लवप्रसङ्गात्, निव्यमेकमात्मानमन्तरण सन्तान कतायामपि ताव- 
दसो उ्यवहारो नावकल्पते किुतेकत्रव देवदत्ते सन्तानभूयस्त्रे सतीति, कति 
पयविशेषापणेन तु यद्यपादानता, तदानीं रूपमपि ज्ञानोपादानकारणतां प्रतिपद. 
ते तस्मान्नोपादानं नाम किचित्, तन्निरासे च तद्रेलत्तण्यलदयमाणस्वरूपस्य 
सहृकारिणोऽपि व्युदासो वेदितव्यः, अपि च- 

प्रतिक्तिपसि तत्पक्ते सवथा सहकारिणम् । 
भिन्नाभिन्नापकारादिविकस्पास्त्वसप्कस्पिताः ॥ 
सहकारिप्रतिक्तेपकारिणः काधुना गताः । 
श्रां ज्ञातं युक्तिशक्त्येव युष्माभिरूपकस्पितः । 
दोषो न बाधते युष्मान् मन्त्रोस्थापितसपवत् ॥ 

श्रथ वा तिष्ठतु तावदुपादानसहकारिकारणभाव एव (२)भदन्तसिद्धान्ते दुङ- 
पपाद्ः, परोयत्तावन्या्रियमाणमेव यदि कारणमुच्यते सवे सवस्य कारणं स्यात्, 

न चालब्धात्मनप्तस्य व्यापारः परजन्मनि 
लब्धात्मनस्तु व्यापारे स्थितिः सिद्धा च्षणान्तरे ॥ 

अथ त्रयादिदं प्रतीय्येद् प्रतीयते इतीद प्रत्ययतामाच्रमेव वेयकारणमाव 
इति, तथाऽपि लग्घात्मनः त्षणस्य प्रतीतिरिति द्वितीयत्तषणावस्थानमपरिहायमेव, 

न चानन्तयंमात्रेण कायकारणवाग्रहः । 
अमहेतुफलभावेऽपि तथाऽऽनन्तयदशनात् ॥ 
व्यापारस्तु परोत्पत्तौ नास्त्येव ्षणभङ्गिनः। 
न वतमानकालस्य न भूतस्य न भाविनः ॥ 

अमथ मन्येथा-यथा तुलान्तयोनमिोन्नामो भवत एवं पूर्वोत्तरयोः ्षएयोनां 
--------~ -------~ --- ---~---+-- 

( १ ) प्रतिबन्धर्ुतिः-ज्पा्िल्स्तिः। 

(> भद् -तसिद्धान्त-बोड लिद्धान्त । 



आओत्मन्याक्ेषः । (5 (ः 4 

शोत्पादावित्येवं पूवंक्षणएविनारोनोत्तरक्षएनिषुंततेरियतैव कायंकारणमावमश्नु- 
वीयाताम्-इति, 

तद्प्यमनोरमम्-न ह्ययमायुष्मतामस्त्यवध्रतस्तुलान्तद्शान्तः- 
तत्रान्यदेव हेमादि नामोन्नामनिबन्धनम् । 
तन्नामोन तु नामेव तेन वा स विधीयते ॥ 

इहापि न पेण त्तरेन नापि तद्विशेषेणोत्तरः क्षण उत्पद्यते, न च हमस्था- 
नीयमिहान्यदस्तीत्यनुतत्तिरेवाव शिष्यते, 

सवथा परनिष्पत्ती निन्यापारं न कारणम् । 
सव्यापारस्य कते ्षणिकत्वं तु दुघेटम् ॥ 
हइर्थं च सतत्वं व्यावृत्तं ्षणिकेभ्या विशेषतः । 
तेनासाधारणसेन यायार्संशयहेतुताम् ॥ 

प्षणिकलवहेतार्विरुदधत्वम् 
श्रथ वा लब्धात्मनः पदाथंस्य परोत्पत्तौ व्याप्रियमाणत्वेन कारणत्वाव- 

धारणाद् द्वितनिक्तषणस्थायित्वमवश्यमनन्तरनीव्या भवेदिति प्रव्युत सच्वादत्त- 
णिकत्वसिद्धेविर्दधोऽयं हेतुः, अतश्येवं नित्यानामेवाथक्रियाकारित्वापपत्तेः, 
समवाय्यसेमवायिनिमित्तमेदेन त्रिविधा कारणसामम्री परस्परसंसगमागत्य 
यथासन्निधानं काय प्रसूत इति छृतं क्रमयौगपयविकस्पेस्तावकंः यदे वाविकल- 
सामग्री तदेव कार्योलत्तिः, | 

छत एव च कायाणां युगपन्न समुद्भवः । 
न चापि कृस्वा करणं सामप्री हि न सवदा ॥ 
प्राणिकमविपाकोऽपि सामन्नयन्तगतो नवः । 
सवत्र सुखदुःखादिहे तुस्त्वत्नोपपायते ॥ 

न च समभ्रव्यतिरेकान्यतिरेकविकस्पोऽस्मस्पत्त सामग्रीं बाधते समग्र 
धर्मत्वात्सामप्रयाः समभ्रापेत्तया च सामम्रचेव तमबथातिशययागात्कारण- 
मिति(१) प्रमाणसामान्यलक्तणे निणीतम् , 

( १ ) ननु प्रमीयते येन तत्प्रमाणमिति करणसाधनोऽयं प्रमाणशब्दः । करणं च 

साधकतमे तमबर्थ॑श्चातिश्षयः । स चापश्षिकः साधकान्तरसम्मवे तदितरापेक्षयाऽतिश्षय. 
योागातस्किचिष्साधकतममुच्यते । सामम्रयाश्चेकस्वात् तदतिरिक्छसाधकान्तरानुपरुम्भात् 

किमपेक्षमस्या अतिशयं ब्रवीषि, अत्राच्यते-यत एव साधकतमं करणं करणसंनिधानश्च 
प्रमाणशब्द; तत एव सामग्रयाः प्रमाणत्वं वुक्तम् । तद्वधतिरेकेग कारकान्तरे कविद्- 

पि तमवथ॑संस्पञचानुपपत्तः । फलोत्पादाविनाभाविस्वमावत्वमतिशयः, स च साम. 
प्रधन्तगं तस्य न सुस्यच्दिकस्य कारणस्य कथयित पार्यते सामप्र्यास्तु सोऽतिश्षयः 

वख इति प्रन्येमेति शेषः । 
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समथत्वासमथत्वविकल्पेऽपि प्रसङ्गतः । 
सामग्रया एव सामथ्यं ततः कायस्य दशनात् । 

तदन्तगंतस्य तु कारकजातस्य शकराद्यङ्गस्येत्र सामथ्यं यावत्तावद्भ्युपग- 
तमेव तदपेत्त्य सामग्रणः साधकतमत्वस्य निव्णं न हि भवति कृष्णा 
रुक इति, श्रविकल्पं तु सामग्या एव सामथ्य' यदनन्तरं कायनिष्पत्तिरिति 
कायनिष्पत्तिद्शनादेवावगम्यते 

दप्येकन्तणस्थायि कारकं स्यादिव्युद् घोषितं परः, तदप्यसत् , कायति 
ष्पत्तिपयन्तत्वाद् वस्थानस्य एकेन त्तषणेन तेषामेककायनिष्पत्तेरघटमानत्वात् , 
कायसंपत्तेरूध्वं ' तु सामग्री विप्लवते न समग्राणि तेषामकेकशः क चित्कचिदु- 
पलम्भाश्चक्रसुत्रदण्डादीनाम्, इत्थं स्थिराणामेव पदाथोनामथक्रियासामथ्यं 
समथितमिति न ततः क्तणभङ्गसिद्धि 

एवं च॒ सत््वनित्यत्रयोविरोधात्सत्प्रतीत्यव एकचन्दरबुद्धिवत्तदि 
तरनिराकरणमित्यादि यस्रलपितं त्प्रतिलिप्रं भवति, 

यदप्यभाणि नाशं प्रस्यनपेन्तस्वात््षणिकाः पदाथौ इति, तदपि यत्किचिद- 
रडादिष्यापारान्वयग्यतिरकानुविधायिनस्तत्कायस्य घटाश्रभावस्य विस्तरतः 

प्रमाणचिन्ताऽवसरे प्रसाधितत्वात् , प्रध्वं साभावश्च विनाश इत्युच्यते, 
नचरानश्चरादिविकत्पास्तु न साधवः 

सामय यधीनः प्रध्वंसा भावानामात्मलाभवत् ॥ 
मुद्र रादिसामग्रया घटस्य कि क्रियते ? सृखिण्डदण्डसामप्रया किमस्य 

क्रियते १ आस्मलाभ इति चेदनयाऽप्यासहनं करिष्यते, 
ननु नश्चरसे तत्कारणमफलमनश्चरत्वे त्वशक्तमिति, उत्पत्तावपि तुस्यो- 

ऽयं प्रलापः, भवनस्वभावश्वेद् घटः स्वत एव भवति कि दृण्डादिसामग्रचा 
श्रभवनस्वभावस्तु कतुमशक्यः खरविषाणवदिति, कारकव्यापारकायंस्वदश- 
नाद्पयनुयोग एष्र इति वचेष्टिनारोऽपि समः समाधिः, उत्पत्तिवद्धिनाशस्यापि 
कारकान्वयग्यतिरेकातुविधाचिलम् , | 

तस्मादुखन्नमाच्रस्य विनाशो नास्ति वस्तुनः । 
द्माविनाशकपद्धावादवस्थानमिति स्थितम् । 

ननु सापेक्ताणां भावानां नावश्यंभाविता भवेदिति घटस्य विनाशदेवुनीः 
पनिपतेदपि कद्। चिदिव्येवमसौ किं नित्य एब भविति, अहो महन्धमादरः 
उत्सन्नाः प्रजाः पतितो महान् वखाशनिदुष्प्रतरोऽयं दोष उत्थितः यदि घटो 
नित्यो भवेत्तदिह कालाग्निरुद्र इव त्रिभुवनमपि भस्मीङकयौत् , श्प च रे मूढ ! 
सावयवस्यात्रितस्य कायस्य च नूनमवयवविभागादाश्रयविनाशाद्रा यदा कष्य 
जिद्धवितन्यमेव विनाशेनेति कस्तनित्यत्वशङ्काऽसरः, तथा हिं न रामाभिषेक 
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कलशमदय यावदनुवतंमानमीश्रतेश्मसखपि पश्यति लोक इत्यवश्यंभावी तस्य 
विनाशे हेतुः, तस्माव्सहेतुको विनाश इति न सत एव नश्वरो भावः| 

अपि च प्रर्यभिज्ञा खतजोविभवविधूतवोद्रसिद्धान्तध्वान्तसिद्वनिभङ्कर- 
मेव भावनिवहमनिशमुपदशयन्ती दिनेशदीधितिदशशतविभागवती सवं 
तो जाञ्वलीतीति कस्तस्यां सत्यां त्तणभङ्गिनो भावानभिदध्यात् , यत् किं 

शन तस्य समभाषितं तत्सवमसमश्वसम् , 
यत्तावदिद्ं करिपितं स एवायमिति किमेकं विज्ञानमुत दर इति, तत्रोच्यते 

सामानाधिकरण्येन नेकविषयावश्ोतनप्रबणेकप्रतीतिसवेदनात्केयं द्विखाशङ्का 
योऽय॑समः यःसमोऽयमित्येकत्वावमशिनी, खतस्तु याऽनेकप्रतीतिर नुभूयते 
घटोऽयं पटोयमिति तत्र निरन्तरोखन्नघरज्ञामपटस्मरणवद्धिन्नविषयं बुद्धिद्रय- 
भिति, यत्त किमेकप्रतीतिजन्मनि कारणमिति 

कायं चेद्वगम्येत किं कारणपरीत्तया । 
कायं चेन्नावगम्येत किं कारणपरीक्तया ॥ 

न च काय॑मकारणं भवितुमहंति कायंत्वस्यानुपपत्तेरिति भवितम्यमेव तत्र 
करणेन, अस्ति च संस्कारसहितमिन्द्रियमस्याः प्रतीतः करणं प्रथकृकायता- 
ऽपि तयोद्शनादेव, अभ्युपगतमिद् तु दृष्टतराद् दुरपलपम् , क चित्त केवलेन्द्रिय 
ठ्यापारकायदशनान्न सवस्य तथाविधस्येव तस्य कायारितं सहकायपेक्तरेन 
कायौन्तरजननात् । 

मरत्यभिज्ञायां भुतकारस्य विषयत्वम् 
यत्तक्तं कीरशोऽथः प्रत्यभिज्ञायामवभातीति, तत्रते वादिनः शतक्रृत्वी द् 

तोत्तरा श्रपि यद्पुनरस्माननुयु=जते तेन बलवदुद्धिमराः स्मः, उक्तमत्र प्रमित्तय 
प्र्ञ्या न तु वादिनि इति, अतीतकालविशिष्टो वत्तमानक्रालावच्िन्नश्चाथं एत 
स्यामवभासते 

ननु पृवौपरो कालो परसखरविरोधिनौ । 
नैकत्र विशतस्तेन तद्धेदाद्रस्तु भियते ॥ 

नेतदेवम् , केयूरकिरीटकटकङकएडलादिभेदेऽपि देवदत्तस्यायेदात् , अव. 
यव्यरस्ति नास्तीति परीक्तणं बादान्तरगमनम् , अपवगोहिके च विस्तरेणावयवी 
साधयिष्यत इत्यास्तामेतत् , कुण्डलादीनामविरोधादिति चेन्न, लात्तणिकनिरो. 
घोम्युपममात्परस्परव्यवहारभ्यवस्थितात्मानो हि सवे भावा इति वदद्धिभवद्धि 
रभ्युपेत एषां विरोधः । 

ननु केय॒ यादीनां विरोधेऽपि तद्वस्थानादेकदेवदत्तसम्बन्धित्वमभ्युपपश्ेता- 
पि भूतवत्तमानयास्तु युगपद्सन्निधानात्तद्विशिष्टता स्तम्भादे च्यते प्रतीयते च द्रौ 
कालौ न च सत्निहिताविति चित्रम् , किं भूतोऽपि काल इदानीमस्ति ? मेवम् 



३२ न्यायमल्लयां् 

नासावस्ती्युच्यते अनपि स्वासीदस्तीव्युच्यमानं वत्तंमान एव न भूतः, हन्त 
तहि भूतो भूतत्वादेष नेदानीमस्तीति कथं प्रतिभासते, भूततेनैवेति ब्रमः, 
भूतः कालो भूततया गृह्यते वतमानो वतंमानतयेवा्थस्तू भयानुगत एक एव 
तथा ग्रहणात् , 

ननु भूतकालस्येदानी मभावाततद्धिषयं ज्ञानमनथंजं स्यान्न धर्मिणस्तदबन्ि- 
छ्नस्य ज्ञानजनकस्य भावात् , भूतः कथमवन्छदक इति चेत्तथा प्रतिभासात् , 
परतीतिमवमृषतु भवान्स एवायमिति यः पू॑मासीर्स इदानी मप्यस्तीति सोऽय- 
मतीतकालविशिष्टोऽथं एतस्यां बुद्धाववभासते, 

नन्वसवा भूतक।लेन विशेषितमथं कथमिन्दरियजप्रतीतिरालम्बनीङ्म्योत् + 
उच्यते-- 

अन्त्यसंख्येयसंवित्तिकाले प्रागवलोकिताः। 
यथा शतादिज्ञानानि जनयन्ति घटादयः | 
श्रतीतकालसंसर्गो भवन्नेव विशेषणम् । 
स्तम्भादिप्रस्यभिज्ञायाः कारणत्वं प्रपर्स्यते ॥ 

संख्येयाः घटादयः सन्त्यतीतकालो नास्ति इति चेत्कपित्थेषु भद्यमारेषु 
किं वद््यति देवानांप्रियः, शतं कपित्थानां भक्तितवान्वाहीकं इति प्रतीतिदशं- 
नात्, न च(१)नवनचतावनुपयुक्तेषु कपित्थेष्वत्रेव शततमे शतमिति भवति यथा 
तत्रातिक्रान्तान्यपि नवनवतिः कपित्थानि शतप्रतीतिहैतुतामुपयान्ति प्रतिभा. 
सोपारूढत्वादेवमतीतकालयोगोऽपि प्रतिभासमानः प्रत्यभिज्ञामाधास्यतीति, 

विकस्पमात्रं शतप्रस्यय इति चेद् भो महात्मन् किं वान विकल्पमात्रम् , 
किन्तु जीवन्त्यमी सविकत्पकप्रामाण्यवादिनः, 

यश्च सामान्यसंसिद्धौ प्रकारः भ्राक् प्रदरितः। 
योऽयः स एव द्वित्वादिसंस्यासद्धावसिद्धये ॥ 

इत्यलं कथा्तेपेण । 
तन्वतिक्रान्तपराहि च प्रत्यभिज्ञाविज्ञानमिन्द्रियाथंसन्निकषजं चेति नः कौ. 

दुकमिद्, कियत्कोतुकमथस्तावदस्य पुरोऽवस्थितोऽसत्येव जनकः स्तम्भादिः, 
नन्वस्ति स तु वतंमानकाल एव, न केवलं, वतंमानकालयोगिनाऽ्येन तस्त्य. 
यजननात्तस्य वतमान इवातीतोऽपि कालोऽवच्छेदकतां प्रतिपथते स च तद्व. 
च्छिन्नोऽथं इदं ज्ञानमाद्धातीत्यथजमेतदिन्दरियजमपि भवति तद्धावाभावानु- 

विधानात्, [ता 

(१) नेति। यद?वतिः कपित्था सुका फएकेाऽवशिष्ट हति अवशिष्टे. 
सादाय शतमितिव्यवहारो भवितुं नाति इति अतीतानपि कपित्थानादाय श्रतभिदि 

ष्यवह(र; तथा अतीतकार्योगाऽपि प्रत्यभिक्ञामाधास्यतीति भावः । 



प्रत्याभिङ्घया स्यैयंसाधनम् । ३३ 
नन्वतीतेऽथं कथमिन्द्रियं प्रवत्तते ? कस्येष पथनुयोगः ? नेन्द्रियस्या- 

चेतनवात् पुरषक्त्वविस्फारिवान्तो नेदृशं प्रतिपत्ति लभते विस्फारितान््तु 
लभते इति सोऽपि नानुयोज्यः, 

नन्वतीतप्राहित्वाहरमप्रामाणयं कल्पयितुं युक्तमस्या वुद्धेरिन्द्रियस्यातीते- 
ऽपि सामथ्यमदृष्टमिति, चप्रामाण्यं नाम॒ बाधकासरस्ययाकस्प्यते न चासा- 
वसति प्रत्यभिज्ञायाम् श्रनुमानं तु तावकं प्रतित्तिप्रम, 

नलु कारणएदोषाद्वकस्पते एवाप्रामाण्यम् › ्रायुष्मन् ! सोऽप्युच्यताम् , उक्त 
एवेन्दरियस्यातीतविषयग्रहणे सामथ्यविरहः, वत्स ! सम्यगक्तवानसि नायमिन्द्र 
यस्य तिभिरादिरिव दोषः, अतीते काले श्छतन्त्रे तस्य सामथ्यं न तदु मराह्यव- 
तमानवस्तुविशेषणीभूते, संस्कारसचिवस्य चास्य सामर्थ्य न केवलस्यसुक्तम् , 
त्मादतिक्रान्तकालविरशेषितपूववत्तिस्तम्भादिपदार्थविषयमिन्द्रियादिसनिकर्षो 
त्पन्नमेवेदं प्रस्यभिज्ञाज्ञानमिति सिद्धम् , 

अथ वा पूवाभिज्ञानविरिष्टम्राह्ममाणमिष्यतां परस्यभिज्ञानं गन्धवत्रुन्दबु- 
द्विवद्, यथा हि लोचनगोचरेऽपि कून्दक् खमे तदविषयगन्धविशेषिते बाह्यन्दरिय- 
्रारकप्रहणएमधटमानमिति मानसमेव सुरमि कुुममिति ज्ञानम् एवं पूज्ञान- 
विशेषितस्य स्तम्भादेविशेषणमतीतक्तणविषथ इति मानसी प्रत्यभिज्ञ पूर्वभवरत्त- 
बाह्यन्दरियोपजनितज्ञानविरिष्टबाह्यविषयग्राहिणि चान्तःकरणेऽभ्युपगम्यमाने 
सति नान्धाश्चभावग्रसङ्ग इति बहशः कथितम् , 

ननु कुन्दादेविशेषणं वत्तमानमस्ति सौरभम् इह त्वतीतं पू विज्ञानमिति 
कथं विशेषणम, किं तेन सता क रिष्यसि शतादिवुद्धिष्वतिक्रान्तस्यापि कपि. 
स्थाः कारणतस्वदशनादिति तदेवमन्तःकरणजन्मनाऽपि प्रव्यमिज्ञानेन स्थेय 
मवस्थाप्यत एव भानाम्, 

पषणमङ्गनिरासः ¦ 
या तु सुण्डितकेशादिप्रत्यभिनज्ञानतुल्यता। 
स्तम्भादिप्रत्यभिज्ञायाः कथ्यते सा()ऽप्यसद्घता ॥ 

तत्रान्तराले मुण्डितशिरोदशंनमेव बाधकमिह तु न किंचिदस्ति, श्रत. 
एव शब्दे सदव स्फुरन्स्या बिनाशबुद्ध्या वेधु॑सुपनीता प्रस्भिन्ञा तु न 
तामवस्थापयितुं सम्थदयुक्तम् , ऽवालादावपि तेलवत्तिं्तयानुमानबाधितलादू 
घान्ता प्रत्यभिज्ञा न तु तथा स्तम्भादावनुमानमपि बाधकमस्ति, सच्वानुमानं 

-------~“ 

( १) पूवं सुण्डितेषु पश्चादुत्पन्नेषु केशेषु त एवामी केशा इति प्रत्यभिनल्ला यथै. 
कत्वस्य स्थिरत्वस्य वा न साधिका तदत्स्तम्भादिप्रत्यमिक्ञाऽपि दति तौल्यं सण्डु- 

यति-सापीति । 

4 



३४ न्यायमञ्जयाम् 

तु निरस्तमेव, ययपि च नेष नियमः प्रव्यक्ञानुमानयोवियेषे प्रव्यत्तं बलीय 
इति त्वरिततरपरिभरमितचक्रीभवदलातग्राहिणः प्रस्यत्तस्यानु मानबाधित- 
त्वदशंनादिति, तथां प्रकृतं त्तषणिकत्वानुमानमन्यथासिद्धमनन्यथासिद्धं तु भ्र 
त्यक्तमिति प्रस्यक्तमेव दोणिकत्वानुमानस्य बाधकं, न चेतरेतराश्रयत्रमनुमा 
समिभ्यात्वनिबन्धनं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यन्ञप्रामाण्यानभ्युपगमात् , स्वहैतुषलवत्तयैव 
प्रत्यभिज्ञा प्रस्यक्तं न तस्येदं दन्यं यदूनुमानमिथ्यातसरे सति तत्प्रमाणीभवि 
ष्यतीति | 

स्तां वा प्रत्यभिज्ञानं य एष प्रथमत्तणः। 

स्तम्भादिबोधस्तेनापि बाध्यते त्तषणभङ्गिता ॥ 
तुस्यसामग्रयधीनत्वनिराछरतलात्साकारस्य निराकरिभ्यमाणलादन्वयव्य- 

तिरेकोपकरतमानसप्रत्यत्तनिश्चि तजनकस्य चाथस्यावभास्यत्वनिश्चयादुखन्नोऽथां 
ज्ञानं जनयति जातेन च ज्ञानेन गृह्यत इति बलाद् दित्रित्तणावस्थायित्वमस्यो. 
पलभ्यत इति कुतः त्णिकत्वम् ! 

यदि लन्धस्वरूपोऽपि न नष्टः प्रथमे क्षणे । 
हैत्वन्तराद्विनाशोऽस्य न स्वरूपनिबन्धः ॥ 
विचित्रा च पदाथानां प्रतीतिरिह दश्यते । 
चिरन्तनमतिः काचित्काचित्तत्कालजातयीः ॥ 
सलिलाहरणव्यग्रकुम्भावगतिरन्यथा | 

तदेव कन्दुकष्कष्टकम्भावगतिरन्यथा ॥ 
एतेन (१)रविशुप्रो ऽपि परिम्लानमुखीकृतः, 
त शिकत्व्ञमादित्वसमुरप्र ्षणपरिडतः ॥ 

तथा हि वतमानवम्तुविग्रहभराहि विज्ञानमनन्तसोक्तनयेन जनकाथप्रतिभा. 
सनाद् द्वित्रिक्तणस्थायितामथंस्य गमयतीस्युक्तम् , आयं च किंचिद्धिज्ञानम- 
नागतकालस्पशि भवति, यथाऽऽह भः-^रजतं गृह्यमाणं हि चिरस्थायीति 
गृह्यते" इति, उत्तरमपि प्रस्यभिज्ञानं प्रतीतकालावच्छिन्नमथंमवद्योतयतीति 
दशितम् ॥ 

न चातीतानागतजन्मग्रहण माशङ्कनी यमिति कारणसामभ्यनियमान्न हती. 
तानागतजन्मग्रहणमशक्यक्रियमिति यावदपि दश्यमानं ग्रहणं तदष्यपन्होतु 
युक्तम्, न चैतारताऽतीतानागतक्रालावन्छिन्नवतं मानवस्तुप्रहणमात्रेण सामा 
न्यतो दृष्ेनादृष्टमप्यतीतानागतज्ञानं कस्प्यम् , यथाद शनं हि वस्तूनि व्यवस्था- 
प्यन्ते न॒ किचिद् दृष्ट्वाऽन्यद्पि कस्प्यते दृष्टमपि वा निन्हूयत इति 

----~--------~-~--- ~ ---------*= 

(१) रवितो नाम कश्चित् क्षणिक्रवादौ । 



्रस्यक्षस्य स्थैयेसाघकतवम् । ३५ 

प्रत्यक्षस्य ॒स्थिरवस्तुम्राहकतम् । 
श्रपि च निमेषटृष्टेरत्रटितसत्ताकस्तम्भादिपदाथप्राहि प्रव्यत्तमुसखद्यते तकथं- 

तशिकम्राहि कथ्यते, 
यच्च तत्र विकलिपतमतीतानागतन्तणयोरसनिहितत्वेन प्रस्यक्ञ्राह्यताऽ 

गुपपत्तवत्तमानक्तणस्य चातिसुदमत्वात्तकालग्राहिण प्रत्यत्तेण क्षणिकत्वं गीतं 
भवतीति, तदनुपपन्नम्, मा नाम भुदतीतानागतकालग्रहणं वतमान एव तत्रा 
निमेषदशंनस्य कियान्काल इति चिन्त्यताम्, निमपकृतस्यापि दशनविच्छेद 
स्यानवकाशाद्यावद्धि दशनं न विच्छिन्नं तावान्वतमानः काल इति तद ग्रहणे 
स्थयं गृहीतं भवति न ज्ञणिकत्वम्, 

ननु तावानसौ कालः स क्षएसमुदायो भवंति न कणः त्णश्चक एव वतं- 
मानो भवति न ततः पृवोपरो क्ञणावतीतानागतो भवतः तयोश्च न प्रहणमि 
सयुक्तम् , सिद्धे ्षणिकतव एवं शक्यते वक्तं न तु तत्साधनावसरे, कालो 
ह्येको निव्यो विभुरिति साधितोऽलुमानपरीक्तायाम , न तु त्तषणसमुदायात्म 
कालः कालस्य तु भेदाः क्रियोपजनविनाशाद्युपनिबन्धनाः कर्प्यन्त इत्यपि 
तत्रैव परीक्ञितम , तदयमनिमेषरष्द॑शनविच्छेदानपग्रहात्तावानेकः स वत्तमान 
एव भवतु = ह 

ननु कालो नाम न कश्चिस्ारमाथिकः पदाथ एव परिदृश्यमानो वत्तमा 
नादिव्यवहारहेतुः स च न चिरमनुभूयत इति क्षणिक उच्यते, भित्तो ! अलम- 
वान्तरगमनेन मा भूत्कालः पदाथस्त्वनिमेषटष्टिना रष्स्यविच्छंदाद्वि ज्िनस 
त्ताक एव दश्यत इति न क्षणिकम्राहि प्रयज्तम् , 

ननु भवद्धिरपि न स्थिरं ज्ञानमिष्यते क्षीणे च ज्ञने सोऽर्थो द्वितीयक्षणे 
केन गृह्यते ज्ञानान्तरेण वु गृह्यमाणः स एवेत्यत्र को निश्चयः, श्निमेषरष्रेज्ञानं 
न त्तीयत वेत्येके, 

श्रथवाषकफिंन एतेनन हि विषयप्रतिभासकाले ज्ञानमवभासत इत्यसङ् 
दुक्त, वक्ष्यते च त्र तस्कोटशमिति कुतो वयं विद्यः, अथरत्वविच्छिन्नसत्ताक 
व गृह्यत ज्ञानं तु बत्तमानकालमप्यतीतानागतकालवप्राहि भवति स्मरणमिव 

(र)भ्रातिभमिव भुतभविष्यदुवृष्ट्यनुमानमिव, 
( १ ) प्रातिभम्-कन्यका ब्रवीति श्वोमे घ्राता आगन्तेति हद्यं मे कथयतीति 

शानम् । तथाच प्रशस्तपादमाप्यन् *आस्नायविधातणास्षीणामतीतामागतवर्तमाने 
ष्वतीरिद्ियेष्वर्थषु धर्मादिषु म्रन्थोपनिब्द्धेषु चात्ममनसोः स॑योगाद्धमंविशेषाच 

यत्प्राति् थथार्थनिविदनं त्तामयुत्प्ेत तदापं मिष्या चक्षते । ततत प्रस्तारेम देवर्षीणाम् 
कदाचिदेव छो किकानाम् यथा कन्यक्रा वीति इवो मे ज्राता आगस्तेति हदयं मे कय. 

अतीति, इति । 



३६ न्थायमञ्चयाम् 

नन्विद्द्ियव्यापारो न ज्षणान्तरस्थायीति तस्मिन्नसति कुतोऽस्य वितत. 
कालग्रहणम् , तदलं भवतु श्रान्तोऽसि मञ्जस्वेवं त्रवाणः निमेषृतोऽपि 
विच्छेदोऽस्य नास्ति रथ चन स्थिर इन्द्रियन्यापार इति साहसिकतामात्रम् , 
सत्निकषश्चास्य विषयग्रहणे व्यापारः स च स्थिर एव तस्मादटिततकालस्य व 
स्तुनः प्रव्यक्तेण ग्रहणमिति स्थितम् , एवं च स्थिते न खरूपमात्नमेव भावानां 
विनाशकारणं कारणानां च निव्यत्वमव दर्डादीनामिति सिद्धम् , 

यत्पुनरभाणि दशंनादशने एव सत्वासचे भावानामिति तदपि व्यामृढ- 
भाषितम् , दशनादशंनाभ्यामेव भावाभावयोः (१)प१रिच्छेद्ः न पुनदंशंनादशने 
एव भावाभावावभावश्च विस्तरतः प्राक् साधितः स च सहेतुकं इति न स्वत. 
एव विशरारबो(र)भावा", एवं तु निष्माणे पदाथस्थेयपत्ते ज्ञानं तु जनकस्य 
नियतस्य वप्तुना दशनम् दशनविषयीकृतस्य प्रवृत्तिः प्रबृत्तिविषयीकृतस्य प्रा 
्रिरिति व्यवहारो न स्याद्थंक्तणनानालनात् , बाध्यवाधकभावश्च क चिञ्ज्ञाना- 
नां च््टः स च न स्यादसपुबोवगतरजतादिविषयभावम्राहिणो ज्ञानस्य (र)गृहीत- 
मुद्ररदलितघटाभावज्ञानवद्राधकत्वानुपपत्तेः, पूहषटस्य स्मरणं स्मृतस्य कस्य- 
चिसप्रव्यभिज्ञानं प्रव्यभिज्ञातस्य गृहादेरधशृतस्य समापनमित्याद्यश्च व्यवह रा- 
विग्रट्टुप्येरन् । 

प्षणमङ्गमद्धोपसह।रः। 
श्रथ सन्तानमाभ्रिव्य क्रियते तत्समथनम् । 
न तस्य भिन्नामिन्नवविक्पानुपपत्तितः ॥ 
चछभेदमत्ते त्षणवद्यवष्षारो न सिध्यति । 
व्यतिरे तु चिन्त्योऽसौ बास्तवोऽबास्तवोऽपि वा ॥ 
वास्तवत्वे पूर्वोक्तं कायं विघटते पुनः। 
वास्तवते स्थिरो बा स्यातक्षणिको वेति चिन्त्यताम् ॥ 
सन्तानिनिविशेषः स्यात्सन्तानः त्षणभङ्गुरः । 
न सिध्येत्पुनरप्येष व्यवहारः पुरोदितः ॥ 

श्रथापि नित्यं परमार्थसन्तं सन्ताननामानमुपेषि भावम् । 
उतिष्ठ भिन्ञो ! फलितास्तवाशाः सोऽयं समाप्ः त्षणभङ्गवाद्ः ॥ 

तदेवं सति सन्तोनच्छद्मनो विनिवारणात् । 
लोकयात्रा स्थिररेव पदाथरुपपथताम् ॥ 

( १ ) परिष्डेदः--निक्ष्चयः । (२ ) विकशषरारबो- गश्वराः । 

( ३ ) पूव गृहीतः पश्चाद् सुद्ररेण दरति यो घरस्तवुमावत्ानस्य म पूर्व्षानवा. 
धकत्वम् । पूटंकारेकेति समासः । 



ष्षणभङ्निरासः । ३७ 

तमलवरनिगवणनिन १)विनिहतप्रसरम् । 
नाध्यन्ञं क्षणिकत्वे न चार्नुमानप्रमाणं तत् ॥ 
लणभङ्ग निरस्ते च कायमाधारवद् ध्रवम् । 
अत ज्ञानादिकायण युक्तमाश्रयकटपनम ॥ 
सुखादेरपि कायस्य विज्ञानाद्यतिरिक्तता । 

प्रागुक्तति तद्प्यन्यद्भवव्यस्यानुमापकम् ॥ 
कि च नाङ्गीकरोषि त्वमात्मानं पारलोकिकम् । 
उपेषि परलोकं च किमिदं ते बकत्रतम् ॥ 
कमं सन्तानिनाऽन्येन यच्छतं चेव्यवन्दनम् । 
ततोऽद्य फटमन्येन मुञ्यतेऽकृतकमणा ॥ 
न वा निघ्रं तिरप्येति चैव्यवन्दनकमणा । 
ज्ञानक्षणेन नैकेन किचित्कम समाप्यते ॥ 
कायंकारणभावश्च यस्त्वदुक्तः स दू षितः॥ 
कायंकारणभावे हि न द्यन्तत्वं निबतते । 
्ननैकान्तिकता चास्य सन्तानान्तर बुद्धिभिः । 
उपाद्ानत्वरूपोऽपि विशेषः प्राङ् निराकरतः ॥ 
कापांसरागसंक्रान्तिरृ्रान्तो यश्च बरशितः। 
सोऽप्ययुक्तः सरूपेण तत्र तस्येव दशनात् ॥ 
य एव रागः कासे बीजे समुपकल्पितः । 
स एव दृश्यते पुष्पे न तु तस्मारफटान्तरम्। 
एवं कमोलुवृत्तिः स्यारफरभोगस्तु दुघंटः । 
कमोनु्रत्तिरप्येषा न चेकस्यास्ति कस्य चित् ॥ 
कायकारणयोभदाक्कापांसङकञुमादिवत् । 
अन्यन्नेव हि कमं ध्यादन्यत्रैव च तत्फलम् | 
न च सन्तानभोगाय कशिचित्कमानुतिष्ठति । 
फलमस्मान्ममेव स्यादिति सव॑: प्रवतते । 
सवथा शक्यभिक्नणां परलोको विसं्ट 
न तत्प्रसाघने तेषां का चिद्रमनिका ऽस्ति वा॥ 
गभोदा प्रथमं ज्ञानं विज्ञानान्तरपृवंकम् । 
ज्ञानत्वादित्ययं हतुरप्रयोजक इष्यत ॥ 
मूखछोधनन्तरोद् भूतज्ञानेश्च व्यभिचाय्य॑यम् । 
मूष्वितस्यापि विज्ञानमस्तीप्येतत्तु कौतुकम् ॥ 

( १ ) दू षणनिङकरेम्बः-दू षणसमृहः । 
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न ह्यथोवगतेरन्यहूपं ज्ञानस्य कि चन । 
मूद्धोदिषु ऊुतस्तत्स्यात्छुतो वा कलादिषु ॥ 
कट्ट्ादिदृशायां वा यदि विज्ञानमिष्यते । 
मातापितरस्थयोरस्ति शुक्रशोणितयोरपि ॥ 
ततश्चकत्र संताने चैतन्यद्रयमापतेत् । 
चेतनानां बहुसवं वा दम्पत्योबहुपुत्रयोः ॥ 
न चेष नियमो लोके सटशात्सदशोद्धवः। 
वुधिकादेः समुत्पादो गामयरादपि दश्यते ॥ 
शरीरान्तरसंचारचातुयं च धियां कथम् । 
उवालादिवन्न मूतंतवं न च व्यापकताऽऽत्मवत् ॥ 
राति वाहिकदेहेन नीयन्ते चद्धबान्तरम् । 
नन्वातिवाहिकेऽप्यासां कथं संचारसंभवः ॥ 
्रास्तामिबेषप वा जोवदेहेऽपि पथि गच्छताम । 
प्रदेशान्तरसं चारो ज्ञानानां भवतः कथम ॥ 
न हयेषां भूतघमःत्वं न खतो गतिशक्तिता । 
न च जाव्यादिवद् वृत्तिन च व्यापकताऽऽरमवत् ॥ 
एवं यदेव निष्कान्ता विह्ारङुहर) दवान । 
तद्ा कण्ठी मवदहो ज्ञानसंक्रान्तिसंभवात् ॥ 
तदयं सं्ेपाथस्त्यक्तव्या वा निरस्य कुरुकुर्वीम । 
सुरगुरुवत्परलाके, १) नित्या वाऽऽस्माऽभ्युपेतन्यः ॥ 

यच्वस्य चमगगनापमतां विकल्प्य नाशित्वमुक्तमथ वा विफलत्वमेव | 

तन्नेव साधु सुखदुःखदशोपभोगयोगेऽपि नाशमधिगच्छति नायमात्मा 
विकृतिश्च तस्य सुखदुःखजन्मना न हि तादृशो भवति दुप्यते यया । 
सहकारिकारणवशात्तु जायत तद्मुष्य येन समुपैति भोक्तताम् ॥ 
अथ वापजनन्ययस्वभावस्स्वरदशाभदसमन्वये हि पुंसः । 
फणिनः किल ण्डलाद्यवस्थानुगत्तस्येन न भिन्नतेति के चित् ॥ 

श्मवस्था एवेत।; प्रसभनिलयातङ्कविधुराः 
छअवर्थाता त्वेकः स्फुरति निरपायस्थिरवपुः। 
असत्यस्मिन्पबावग[तविषयानुस्मृतियुवां 
न सिद्धिः कायोणामिति निपुखमवेद्तमिदम् ॥ 
नतु विगृशाति भोगे कमं निर्याञ्पे नाला __ 

। ( १ ) परलोक इति । तथाच धमंसंग्रे नागाैनः-सजीवः काङसूत्रः घातो रो. 
रवो महारवस्तपनः प्रतापनोःऽवीचिश्चेति, भश्टावस्णनरकाः' इति । नास्तिकत्व॑त॒ 

ेदनिन्दकत्वेन नास्तिको वेदनिन्दकः ३ तिमनृक्तेः । 



चावोकमतखण्डनम् ॥ ३९ 

न हि नरकनिमभ्न। मन्यते कधिदेवम् । 
किल यदहमकाव प्राग्मवे कमं पापं 
फलमुपनतमस्माद् सुभ्यते तन्मयेति ॥ 

कार्योपभोगसमये किमनेन छस्यं नास्य प्रवृत्तिरघुना न निवृत्तिरस्मात् । 
यस्तु प्रवृत्तिजननौपयिकोऽपमशंः शास्रादसो भवति शासखरविदामवश्यम् ॥ 

विमर्शोऽयं पश्चादपि भवति रटे तु विपये 
मया यूना यत्तत्किमपि सदसद्वा कृतमभून । 
ततो वृद्धोऽदयाहं फएलमनुभवामीति तदयं 
पुमानस्ति स्थायी सुकृतफलभोगादिनिपुएः ॥ 
नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वगौय चेत्याच॑नं 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभ्रतश्चंत विहाराः कृताः । 
सवं शन्यमिदं वसूनि गुखे देहीति चादिश्यते 
बद्धानां चरितं किमन्यदियती देम्भस्य भूमिः परा ॥ 

चाव।कभतेन पृवपक्षः। 
न्न सुशिकतिताश्चावाका यहुः---यावच्छरीरमवस्थितमेकं प्रमातृतक्वम 

नुसंधानादिव्यवहारसमथमस्तु नाम कस्तत्र कलहायते शरीरादृध्व तु तदश्तीति 
किमत्र प्रमाणम् , न च पूव्रशरीरमपहाय शरीरान्तरं संक्रामति प्रमाता, यदि 
दवं भवेत्तदिह् शरीरे शेशवदशानुभूतपदाथस्मरणवद्तीतजन्मानुभूतपदाथ- 
स्मरणमपि तस्य भवेन्न हि तस्य नित्यलाविशेषे च शरीरमेदाविशेषे च स्मर. 
णनिशेषे कारणमुत्पश्यामो यदिह जन्मन्येवानुभूतं स्मरति नान्यजन्मानुभूत- 
मिति, तस्मादृध्वं देहान्नास्त्येव प्रमातेति नित्यात्मवादमूलपरलोककथाकुरकु 
बीमपास्य यथायुखमास्यताम् , यथाऽऽह- 

यावज्जीवं खुखं जीवेन्नास्ति मरध्योरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुत इति ॥ 

चा्वाकपरतानगसः 
द्त्रोच्यते-न खलु निपुएमिव सुशिक्नितमायुष्मता चावाोकाचायचातु 

यम् , यावन्रीरमेकमनुयायि प्रमातृतत्रमस्तीति यदु क्तवानसि तन्न निस्मतु 
महसि, न चास्तित्वाविनाभावी भावानां विनाशः स्वाभाविकः किन्तु हेतन्त- 
रनिमित्तक इति सौगतः सह कलदमतिमात्रमधुनेव कृत्वा समथितोऽयमथं 
ने च विनाशहेतुः प्रमातरि चिरमपि विचायमाणः कधित्कुतश्िद्वाप्यते, न 
चानुपलभ्यमानोऽप्यसो कस्पयितुं पायते, न ह्यात्मा पटादिरिव सावयव उप 
लभ्यते यद्बयवविभागादिना नङ्क्तचतीति गम्यते, उत्पत्तिनौत्मनो दृषा यत- 
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स्तद्विनाभाविनो निरबयवस्यापि कमोदेरिव विनाशः प्रतीयेत, न चेष कस्य- 
च्दित्मा गुणो येनाश्रयविनाशाद्रा विरोधिगुणान्तरप्रादुभोवाद्वा प्रध्वंसमासा 
द्येत् , न चेवं शक्यते वक्तं क्रं विनाशहेख नुमानेन प्रव्यज्ञ एवास्य विनाशो 
दृश्यत इति , यतो न शरीरवदसो दद्यमानः शक्कुनिभिरवल्टुप्यमानो वा कदा 
चिदुपलन्ध इति, तस्माद्विनाशादशनाद्रिनाशदहेववनुमानासंमवाञ्च असिति चेदात्मा 
नित्य एवेत्यवधायताम् , तस्माद् भूतचेतन्यमेव चिरंतरचावकाचायंवस्रलोका 
पलापपरितोषालस्बितयत्किच्चनकारित्वसुलभसुखासिकासक्छहदयव र माश्चितमा 
शरोरमवस्थिते तु प्रमातृते सति न फलन्त्येते परलोकापलापमनोरथाः, भू 
तचेतन्यपक्तोऽपि च पुरा पराकृत एव तस्मादस्ति नित्यः परोके प्रमातेति, 
नित्यत्वे सति पृवदेहसंबन्धो भविष्यदेहान्तरसंबन्धश्चास्य न दुरुपपादः, शरी 
रान्तरसंचारस्तस्य नास्तीति यदुक्तं तदयुक्तमेव व्यापिना सवत्र विद्यमानस्या- 
त्मनः कः संच!राथंः, व्यापित्व एव कि प्रमाणमिति चेतसवत्र कार्योपलम्भ 
प्रमाणम् › यतो वाराणसीमपि गतस्य मे भवत्येव स्मरणेच्छाऽऽदिकाययागः स 
चात्मकप्रभवः भ्रात्मनश्च शरीरस्येव न तत्र गमनममूतत्वान्न शरीरशुणवत्त 
द्नाभ्रितत्वान्न प्राणादिवदन्तःशरीरवत्तिखाभावात् , अन्तःशरीरनवृ्तितवे हि 
दयी गतिरेकदेशबृ्तित्वं सर्व शरीरमापूयं वा तत्र॒ सवंशरीरापूरकते शरीरप- 
रिमाणानुविषयत्वाद् बाटशरीरयुवस्थविरशरीरवद्पूव नीत्या प्रिमाणान्यसेन 
तदन्यत्वाप्पुनरपि प्रतिरन्धानादिकार्यवैधुयभ्रसङ्गः, करिमशकशरीरयोगे च 
कमपरिणामोपनते तस्य संकाचविकासो प्राप्नुतः तौ च नित्यस्य विरुध्येत, 
एकदेशवृत्तिते तु तद्नधिष्ठितानामवयवानामनारमकत्वान्मृतशरीरावयववदय- 
येष्टविनियोज्यता कष्टीमावः स्यात्, प्रदी पवदेतदे शवृत्तेरप्यात्मनः सकलशरीरा- 
धिष्ठातरखमिति चेत् , वत्तिप्रदेशोपचिततेजःपिण्डवदेकत्न शरीरावयवे सविशे- 
षचेतन्यसंवित्तिः स्यात्, अस्त्येव हृदयदेशे तद् तिशय इति चेन्न, च्नुपन्भात्, 
दहनहिमकृपाणादिस्पशे हि न हदयस्य प्रदेशान्तरस्य, वा शरीरवेदनाविशेषं 
पश्यामः, तस्मान्न . हृस्पुरडरीके यावद्वस्थानमाव्मनः अत एवा ङ्गघठमात्रं पुरुषं 
निश्चकषं बल श्मः इति व्यासव चनमनेवंपरमवगन्तव्यम् , यदि तु मनोवदे 
कदेशवत्तेरणुपरिमाणस्याश्च संचरतः शरीराधिष्टातत्वमात्मनः कथ्यत, तथाऽपि 
सहसैव चि .प्रोषितगतागतद्यितजनदशनोद्गतसकटशरीरव्यापिस्ेदरोमाच्व- 
दिदशंनं विरुध्यते, न च द्वयोरण्वोरात्ममनसोः कतरंकरणन्यवस्थाऽपि निवे 
हतीति, तस्मान्नाणुराद्मा नच शरौीरपरिमाण इति व्यापक एवावशिष्यते 
तदेवं वाराणस्यामप्ययमापमा विध्यत एतेति तन्न तत्र तत्कार्यदशंनमवकस्पते 
नान्येन गमनादिप्रकारणेति । 

नलु सवत्र युखदुःखज्ञानादिकायंदशनासवप्राणिनामेक एवात्मा भवेत्, 
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न सुखदुःखव्यवस्थादशंनाद् बन्धमुक्तविभागोपपत्तेश्वात्मभेदस्य दशंयिष्य 
माणत्वात् , व्यापिन: कथं कर्तृत्वमिति चज , ज्ञानचि कीषोप्रयज्लसमवाय 
एवास्य कतृत्वं न व्यापारयोग इति निर्णीतमतत् । 

नतु व्यापिन्यात्मनि कथं शरीरबहिरणए्वपि(१) कायं न दश्यते कमोक्षिघ्रशरी- 
रेन्द्रियादिसहकारिसन्निधाननिबन्धनो हि तत्कार्योखादः स कथं बहिभवेद् इति। 

तस्मादनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोपपाद्यत । 
नित्यत्वाद्यापकल्वाच्च पररोकित्वमात्मनः।। 

सूत्रकारस्तु पारोकिकस्वसिद्धये हैत्वन्तराणि प्रत्यपादयत् , सयो जातश्य 
बालस्य बदनविकासरोदना्यनमितो हषशोकादियोगस्तावद्स्ति, युवशरीरादौ 
रादनादि शोकादिकारणकमवगतमिदमाननविकासादि हषे तुकमवं शिशोरपि 
तन्निषन्धनस्तदुस्पादः, तौ च हषशोकौ सुखदुःखसाधनाधिगमतदनुस्मरणा- 
न्यतरकारणौ भवितुमहंतस्तथा दृष्टत्वात्, इह चास्य न सुखदुःखसाधनपदा- 
थोनुभवः तदानीमस्तीति तदनुस्मरणमेव हषशोकहतुभवेत , स्मरणमपि तदनु 
भवप्रभवमनुभवश्चेहू जन्मनि सयो जातस्य न समस्तीति(२) जन्मान्तरानुभ- 
वञुखदुःखसाधनानुस्मरणएनिमित्तक एवास्य हषशोकसमुतपाद् इति जन्मान्तरा- 
नुगमान्निव्य च्रास्मा, 

नन्वभिनवजीवलाकावलोकाह!दनिबन्धन एवास्य मुखविकासस्तथा यो 
निद्वारनिगमनोद्रतनिरगङक्लेशपीडितस्य तस्य रोदेनमिति न जन्मान्तरानुभूत 
स्मरणं कल्पयितुं युक्तमतिप्रसङ्गात्, 

मवं, सुखदुःखहेतुमीदशमननुभवतोऽप्यकस्मादेव हषशोकदशनात् । 
ननु कमलमुङ्कलविकासाद्विस्स्वाभाविकमेव रशिशोमुलविकसरादिकार्य 

स्यात् , स्वाभाविकं नाम किमुच्यते किमहेतुकमविज्ञातहेतुकमनियतहेतुकं वा ! 
न तावदहेतुकं कायं सम्भवति कायत्वहानिप्रसङ्गात् , नाप्यविज्ञातहेतुकं तद्धा 
वयितुं युक्तं कायमुपलम्यत इति तद्धेतुपरिज्ञाने यततां भवान् किमुदास्ते न चासौ 
ज्ञातुमशक््यः कायस्येव तत्र ज्ञापकत्वात् , नाप्यनियतहेतुक कायं किंचिदस्ति 
कार्योँत्पादननियमेनव हेतुनियमसिद्धरत एव तत्कायमुपपादयितुकामास्तन्निय- 
तमेव कारणमुपाददते लोकिकाः, 

यत्राप्यनियतो हैतुतवरश्चिके गोमयादिकः । 
श्रभियुक्तास्तदन्रापि विशेषं न न मन्वते ॥ 

तदेवं कारणनियमोऽपि काय विशेषद् शनाद् दुरुपह्ृव इति मुखविकासस्य 
हष एव कारणमवगभ्यते सह सकृत्वत्तथा दशनात् , अरचतनानां तु तामरसादी 

( १ ) भण्वपि-किच्िदपीत्थंः। (> ) समस्वि-सम्मदतीष्यथं; | 

$ 
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ना(१) विकासकारणं तरशिकिरणएनिकरपरिष्वङ्गाघुपलश्म् इति तदपि न 
सखाभाविकम् , 

तस्मान्मुखविकासस्य हषो हषंस्य च स्मृतिः! 
स्मृतेरनुभवो हेतुः स च जन्मान्तरे शिशोः ॥ 

ननु शिशाजन्मान्तरानुभूतस्मरणे सवदा स्व॑स्मरणप्रसङ्गः, न यावत्कारय 
कारणकत्पनान्न सवदा सवंसमरणं संवेद्यते न च तत्कस्पनायां कारणमुपलम्य- 
ते न चेकद्शनात्सवें करप्यं दृष्टमपि वा निह्ोतम्यमिति परीक्षकाणामवित. 
एव पन्था $त्यसङदुक्तम् , 

श्रपि च पयसस्तप्निहेतु्वमनुस्मरन्बालकः स्तन्याभिलाषेण मातुः स्तनतटे 
दृष्टिं निदधाति न चाध्च तेन तस्य तत्साधनत्वमवगतमित्ति जन्मान्तरे सम्ब. 
न्ध ग्रहुणमस्य वृत्तमिति मन्यामहे, 

न चायस्कान्तरष्टान्तसमाश्रयेण स्वाभाविकमेतद्रालकस्य कुचकलशनिमि- 
तोपसपंणमिति वक्तुमुचितमनन्तरमेव निरस्तत्वात् , 

ननु च गभंशय्याशायिनोऽप्यपरितोषद्शनात्तःसाधनोपादाने तदनुस्मरण- 
मेव श्राप्नोत्ति यदि कायंमव गम्यते तत्रापि तत्कारणं कल्प्यतां को दोषः, तत्र 
तु जनयित्रीजटरपतितान्नपानपरिपाकसंक्रान्त्या तत्परिपोषमार्य्वदविदो वद- 
न्तीति कथं तत्र स्मरणादि कल्पना, कर्पनायां वा प्रथमं निषेकानन्तरमंव क- 
ललादिश्चुक्रशो णितविकारसम्भवात्तदशास्वपि स्मरणकर्पनाप्रसङ्गः, न ताव- 
त्कत्पनायामपि काचिदस्माक क्षतिः श्रयं तु स्तन्याभिलाषेण कुचक्तीरकलशा- 
वलोकनोपसपंणादरो दारकस्य(२) तदनुस्मरणकृत एवेति सर्वथा जम्भीन्तरस- 
म्बन्धानुमानान्नित्यं श्रार्मेति, अतश्चेवं 'वीतरागजन्मादशनातः ( गो ०३अ०१ 

श्रा०ररसु० ) रागादिवासनाभ्यासेन सुरृदग्ररूटेनानादिप्रबन्धप्रवृत्तन परिव्या- 
उयमानाः सरागा एव जन्तवो जायन्ते न खलु लोके कश्चन तादशो दश्यते 
प्राणी यो जातो बीतरागश्चेति स एष सरागो जायमानः पूर्वोपचितां रागादि. 
वासनामनुसरतोति सिद्धो जन्मान्तरसम्बन्धः । 

अदृष्टसाधनम् । 
तथां च केचिज्जायन्त लोभमात्नरपरायणाः | 
द्रव्यसंम्रहणेकाम्रमनसो मूषिकादयः॥ 
मनोभवमयाः केचित्सन्ति पारावतादयः 
करूजसप्रियतमाच*्चुचुम्बनासक्तचेतसः ॥। 
केचित्कोधप्रधानाश्च भवन्ति मुजगादयः। 

( १ ) तामरसादीनां -कमकानाम् । = ( 
२ ) दारकस्य -वाककस्य । 

-------~------ य 
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जवलद्विषानलऽ्वालाजालपहविताननाः ॥ 
जगतो यश्च वेचित्यं सुखटुःखादिभेदतः । 
कृषिसेवादिसाम्येऽपि विलक्षणफलोदयः ॥ 
छअकस्मात्निधिलाभश्च विद्यत्पातश्च कस्य चित् | 
क चित्फलमयत्नेऽपि यत्नेऽप्यषलता क चिन् ॥ 

तदेतद् दुघटं दृष्टाकारणाद्यभिचारिणः | 
तेनारष्टमुपेतव्यमस्य कि चन कारणम् ॥ 
श्रृष्टा भुतधमस्तु जगदचित्यकारणम् ) 
यदि कथि दुपेयेत को दोषः कमंकर्पन ॥ 
संज्ञामात्रं विवादश्च तथा सत्यावयोभवेत । 
भूतवद्ध तधमस्य न चादश्यत्वसम्भवः ॥ 
रृष्श्च साध्वीञुतयोयमयोस्तुल्यजन्मनोः। 
विशेषा वीयविज्ञानसौभाग्यारोम्यसम्पदाम् ॥ 
स्वाभाविकत्वं कायोणामघुनेव निराक्रृतम । 
तस्मात्कमभ्य एवेष विचित्रजगदुद्धवः ॥ 
कमणां यदि बंचित्यं कमान्तरशृतं यदि । 
अनिष्टं तत्स्वतः सिद्धं जगव्येव तदिष्यताप || 
कमणां शाखतो ज्ञाता विचित्रफलशक्तता । 
रष्टा्थ॑घु च वाक्येषु ट्टा प्रत्यक्ञताऽपि सा ॥ 
तस्माद् दृष्टस्य कायस्य युक्ता कारणकल्पना | 
कारणस्य त्वटृष्टत्वाक्किं हत्वन्तरचिन्तया ॥ 

हेखन्तरनिमित्तेऽपि कमव चित्यकस्पने | 
संसारस्य त्वनादित्वान्नानवस्थ। भयावहा ॥ 

तथा च पुरयः पुण्येन पापः परेन कमण | 
जायते जन्तुरित्येवं धमशा्षेषु पण्यते ॥ 

तथा च गोतमः । पुखयः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेनेति(१)। 
तम्माकुतकमूलेन दृषटकायापिघातिना । 
सर्वलाकविरुद्धेन चोयेन (२)कृतमीटशा ॥ 

(स ~ -- --~ ~~ ------~~--~ - 

( १ ) अत एव--'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याश्चो इ यत्ते रमनोयां योनिमा. 
पेरन् ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैडवयोनि वाऽय य इह कपूयचरणा मभ्याश्चो$- 

यते कपूयां योनिमाप्ेरन् श्वयोनि वा सृशरयोनि वा चाण्डालयोनि वा, इति ( छा 
९-१०-७ ) श्युण्यो वे पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन ( बर० ३-२-१३ ) 

इति भरुषिशपि । ( २ ) इतम्-ग्यर्थम् । 

~ ~~~ ~~ 
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तस्माकस्प्यानि कमांशि दष्टकार्योपपत्तये । 
एवं च दणभङ्धित्वात्संस्कारद्वारिका स्थितिः ॥ 
स कमजन्यसंस्कारो धमोधमगिरोच्यते । 

नित्यात्मस्ाधनम् । 
विना च नित्यमात्मानं क धमाधमयोः स्थितिः ॥ 
नित्यस्तस्माद्ववति पुरुषः खप्रणीतानुगच्छ- 
दमो धमंक्रमपरिणतानन्वतापोपभोगः । 
प्रामाण्यं च स्फंटममिहितं पूवंमेवागमाना- 
तेभ्योऽप्यात्मा जनननिधनातीततचः प्रसिद्धः ॥ 
[१ [यद्विज्ञानघनादितरेद वचनं तत्पूवपक्ते स्थितं- 
पौवांपयविमशंशुन्यरहदयेः सोऽर्थो गृहीतस्तद्। । 
मेत्रथ्या परिचोदितस्तु भगवान्यद्याज्ञवस्क्योऽत्रवी- 
दात्मा नैव विनश्यतीति वदिदं सिद्धान्तसारं ब्चः | 

तेनात्मनित्यत्वसमथनेन सुखष्टसिद्धः परलोकमा वः । 
य एव देहान्तरसङ्गमोऽस्य तमेव तज्ज्ञाः परलोकमाहुः ॥ 

इति कवलने मांस्पाकानां परस्वपरिप्रहे 
कितवजनतागोएठयां वेश्यासुखाम्बुजचुम्बने। 
गतमतिरभूद् धूर्ता मत्वा भवान्तरनास्तितां 
तद्यमधुना तस्संसिद्धेरहो बत दूयते ॥ 

(२)तस्मानित्योऽयमात्मा न च कलटुषफलस्तस्थ नेसगिकोऽयं 
रागद्धेषादियोगोऽपि तु सकलगुणापाढमेवास्य रूपम् । 

( १ ) बृहदारण्यके ( ४-अ ९ ब्रा० ) याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाय्यं मेत्रेयी कात्या- 
यनी च तन्न मेत्रेयी ध्येनाहं नाश्ता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान् वेद तदेव मे 

विघ्रः इति पृष्टवती ततः 'स यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाद्यः ङत्हनो रसघन शव्द वा - 

ऽरेऽदमास्माऽनन्तरोऽबाद्यः (स्स्नः प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुस्थाय तान्ये. 
वानु विनयति न प्रत्य सक्ञास्तीत्यरे ब्रवीमोति होवाच याज्ञवल्कयः, इति एतन्भूक 

एव देहात्मवादपक्षः स च पू्ंपक्षभूतः, सिद्धान्तल्त सा होषाच मैत्रेय्यत्रैव माभग 

वरान्मोहान्तमापीपन्नवा अहमिमं विजानामीति स होवाच न व। अररेऽ्ं मोहं अवीभ्य 

विनाश्नी षा शेऽयमास्माऽनुच्छित्तिधर्माः इति । तदेवाह ~-यद्धिज्ञानधनादीति । 
( २ ) तस्मादिति । ार्मा नित्यः तस्व कटुषफलः दुःखादिषकः राबदरेषा- 

दियोभः नेखभिकः स्वाभाविको न किन्तु भस्य आत्मनः सकल्गुणापों॑सक्कदुणर-' 
हितमेव ङूपम स्ति तेन अनादिप्रवन्परेन अना दिवंघारप्रवाहेन उपविलो जायसाना वरि. 

णम् थः कर्मपाक; तेनोपचितं दुखं त्यक्त्वा सव॑मयरहितं निःभेयसमाप्तु बरेतेश्य्भैः । 
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तेनानादिप्रबन्धोपवचितपरिएमतकर्मपाकोपनीतं 
दुःखं संत्यज्य निःश्रयस्मखिलभयाऽतीतमाप्तुं यतेत ॥ 

इति श्रीजयन्तकृतो न्यायमञ्ञय्यौ सप्तममाहिकम् ॥ 
शरीरनिरूपणम् । 

आत्मानन्तरं विभागसूत्रे शरीरनिदं शात्तद्नुक्रमेण तस्स्वरूपनिरूप- 
णाथमाह- 
चेषछेन्द्रियाथोश्रयः शारीरम् ॥ (गौ० अ० १ भा० सू० ९१) 

शरीरस्य यश्छ्तणं येन च रूपेण भाव्यमानस्यापवर्गोपयोगिता तदुभय- 
मपि प्रतिपाद्यते, तत्र शरीरत्वमेव तावलप्रथमं शरीरस्य लक्तणं तेन हि समा- 
नासमानजातीयेभ्यस्तद् व्यवच्छिद्यते , तस्मिन्सत्यपि वचेष्न्द्रियाथौश्रयतवं य- 
दस्य छक्तणमुच्यते तत्तन रूपेणात्मनो भोगायतनं शरीरमिति ज्ञापयितुम् , 
चे्न्द्रियाथोश्रयतया हि शरीरमात्मना भोगायतनं भवति मुमुक्तणा च सुख 
दुःखोपभोगरहितात्मतखस्वभावनिःप्रेयसाधिगमविनिहितमनसा तथा भोगा 
धिष्ठानतया शरीरं भावयता तत्परिहरणे यत्नः कायं इत्याचार्यश्वेष्ेन्दरियाथौ 
भ्रयत्वमस्य लक्तणयु क्तवान् । 

ननु चेष्टा क्रिया क्रियाश्रयसवे च सत्यपि न वृ्तादीनां शरीरत्वमित्यतिन्याप- 
कं लत्तणम् ,नविशिष्टचेष्टाश्रयत्वस्य (?)विशि्परमेयलक्तणप्रकरमतोऽवसीयमान- 
पवात् , हिताहितप्राप्निपरिहास्योग्यव्यापार।धिक्रणं शरीरमुच्यते न चेश्टामात्न- 

स्याधिष्ठानम् , रथादिनाऽपि नातिव्याप्नियंथोक्तप्रकमवशा(२)देवान्येन प्रेरणाया 
मसत्यामिति विशेषलाभान् , आत्मप्रयलनातिरिक्तप्रेरकनिरपेक्षष्िताहितोपादा 
नपरिस्यागोपाधिकचेषटाविशोषाश्रयः शरीरमित्यथः, ननु पाषाणान्तगंतमण्डू 
कादिशरीरेषु तदाश्रयत्वादशंनादग्यापिः, न योग्यतायास्तत्रापि भावात्, स 
त्यामपि क्रियायोग्यतायां सवतो निविवरनिवितरषत्कपरापरद्धावकाशतया च 
लितुमसो न प्रभवति भेको वराकः, तथा च स्फुरिते तकिमन्नेवाश्मनि तत्तण. 
मेवांसौ चलन् दृश्यते इति निबिडपाशसखंयतशरीरवत्तदानीं चेष्टाया अदशंन. 
ऽपि नव्यिाधिः। 

मुमुक्ल शरीरमेव ठश्यतामित्येके--तेन न मण्डूकशरीरादिभिरव्यापिरल 
सणीयत्वात्तेषामिति, तदयुक्तं नियतस्य मुमुक्ञणां शरीरस्याभावात् , तारंशि च 

(१) विश्जिष्टचेशाश्रयत्वक्व--हिताहितप्रासिपरिहारयोग्यश्यापाराधिकरणत्व 

श्पल्य । 

( २ ) यथोक्तप्रकमवद्ात्-प्रकरनवश्चात् अन्येन प्रेरणायामसश्यां हिताहितप्रा्षि- 

परिहास्थोश्ञ्यापाराभिकरणत् शरीरशश्चणं प्यंवसन्नमित्य्थं; । 
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भेकादिशरीराणि नितरां निर्वदकारीणि भवन्ति, मुमुक्ञरपि च कमंविपाकम 
नकप्रकारमाकलयन्मर्डूकीभावमास्मनोऽपि न शङ्कते प्रव्यासन्नापवगंपुरभ्रवेशं 
विपधित्तममपथ्िमजन्मानं मुत्तं प्रति लक्तणदयपदेश एव कोपयु्यते इत्यत 
पूर्वोक्त एषान्याप्रिपरिहारः श्रेयान् । 

भवत्वेवं चेष्टाश्रयस्वं शरीरकम् इन्द्ियाश्रयत्वं तु कथम् ! भोतिकानि 
हीन्द्रियाणि स्वावयवसमाश्ितानि घाणनयनस्पशनरसनानि, श्रोत्रमनसी तु 
नित्यद्रव्यत्वादनाध्रिते एवेति कथमिन्द्रियाश्रयता शरीरस्येति, 

उच्यते नात्राधाराधेयभाव श्राश्रयाथः किन्तु तद्नुप्राद्चलात्तदाभरितानीः 
न्द्रियाश्युच्यन्ते, देशकालदशानुकरूरपथ्यभोजनाभ्यज्गव्यायाममदंनाभ्युपचार- 
परचितशरीरस्य हि पुंसः पटूतराणि स्वविषयपुरन्ध्िग्रहणे भवन्तीन्द्रियाणि दी 
घाध्वलङ्घन कदशनशुष्कजरत्सचन्द्रसेवनादििषटशरीरस्य हि पुंसो मन्दशक्तीनि 
भवन्तीति तव्नुप्राहकत्वादिन्द्रियाणमाश्रयः शरीरम् । 

अथौनां तु रूपरसगन्धादीनां केषां चिदाश्रयः शरीरं भवत्येव तत्समवायिनां 
न तु तावता कि.चिद्धोगायतनत्वोपयोगि रूपमभिहितं भवति । लक्षणमपि त 
दृतिन्यापकं रूपरसादिसमवायस्य वृक्तादावपि भावात्तस्मात्तदथश्रयत्वमीटश 
मत्र विवक्ितं यदेते वरवनितादिशरीरवतिनः, (१) प्रवि कचमुचुङ्कन्दङ्न्दकन्द्ल 
क मलादिबाद्यविषयसमवायिनश्च रूपरसाद्योऽथा रमणीयतामादधाना रागत. 
द्िहेतवो भवन्ति भोक्तरात्मनः शरीरे सति न शरीररहितस्येत्यथानां भोगसा 
पनभावादृश्रयः शरीरमतः सुष्टूक्तं चे्टन्दरियाथाश्रयः शरीरमिति, तदित्थं भा- 
गायतनत्वेन बन्धहतु्बाद्धयमित्यथः। 

अररप्रा) 

तदिदानीमस्मदादिशरीरं किं पाथिवमेव किं वा नानाभूतनिर्मितमिति परी. 
वधते, ननु किमनया परीक्षया प्रयोजनम् । 

निःभरेयसोपयोगो हि यः शरस्य दशितः 
नायैकप्रङ्ृवतवे हि न स तस्य विशिष्यते ॥ 

मेवं बोचः- 
प्रतिपन्नम्बरूपस्य चिन्त्याकारोपयोगिता । 
कायं: कायाधिनाऽप्यादौ यलस्तद्रूपनिणये ॥ 

तथा चेन्द्रियाणि भोतिकत्वाहङ्कारिकत्वविवेकेन परीसिष्यन्त, अथा रपि 
कति किशुणा इति, बुद्धिरपि किं प्रधानस्य प्रथमो विकारो मह च्छब्द्वाच्य 
उतात्मन एव धर्मां ज्ञानाख्यः त्षणिक इत्येवं द्रव्यम् । । 

( १ ) प्रविकचभूलुकुन्त-विकलितपुष्पविकेषत्यर्थ; । 
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हारीरपरीक्षा्ं विप्रतिपत्तयः ¦ 

तत्र पाथिवमेषास्मदादिशरीरमिति के चित्, साधारणो हि धरणिधमाों ग. 
न्धस्तसिमन्न पलभ्यते इति । 

पृथिव्युदककारणमित्यन्ये, क्लेद्स्यापि तस्मिन्दशंनादसति हि सलिलस- 
सें न पाथिवाः क्लेदमनुभवन्तीति । 

क्तितिजक्ञलनजनितमित्यपरे, गन्धक्लेदवदृष्मणोऽपि तत्रोपलम्भादिति, 
वखुमतीसलिलसितेतरसरशिसमीरणरचितमिति चान्ये, रचनाविशेषध्य 

पवनकायस्य तच्नावधारणादिति। 
श्मवनि(१)वनदहनपवनगगनविनिमितमिति चापरे, गन्धादिवदवकाशष्या- 

प्या काशकायंस्य तत्र दशंनास्षुषिरं हि शरीरमुपलमभ्यते श्रवकाशे चाकाशेकदे- 
रोऽप्यवच्छेदाभिप्रायेण श्रोन्नवद्धक््या तस्कायंस्वव्यपदेश इति । 

शरीरस्य पार्थिवत्वम् । 

तद्न्र किं तच्वं पाथिवमेवास्मदादिशरीरमिति विजातीयकायस्यावयवि- 
नापपत्तेः, पाथिवावयवसमवेतशरीरावयवम्राहिणश्चासमेदप्रस्ययस्य कृणपणगा- 
पाणमूलकादयमेदप्रस्ययवदपवादासम्भवात् , न च वयमिह भृतान्तराणां कार 
णभावनिषेधं विद्यः केवलपाथिवतया निविवादसिद्धेऽपि कुम्भाशवम्भःप्रभ- 
तीनां कारणत्वानपायात्तद्ग्यतिरेकेण घटादेधटयितुमशक्यतात् , किन्तु घट. 
इव शरीरेऽपि समवायिकारणतां प्रथिव्यवयवानामेवाचदमहे तदाश्रितत्वस्या 
स्य प्रव्यत्ञेण प्रहात्सहकारिकारणत्वानुप्रविष्टभूतान्तरसम्बन्धनिबन्धनस्ततः सि 
द्रः क्लेदोष्मग्युहावकाशसम्प्रत्ययस्तत्यथागमपठितेषु बरुणलोकाद केवलजला- 
दि जन्येषु सह कारितवानुप्रविष्टपायथिवावय वावष्रम्भवशेन स्थयाद्युपलम्भ इति , त- 
स्माद्स्मदादिशरीरं पाथिवम्। 

वेदे च(२) तथेव व्यवहारो दश्यते च्प्रीषोमीय!दिपशोः प्रखयकाले यजमा 
नस्य वां प्रेतस्य [३ पात्रचयनकमणि “सूयं चक्तगमयतादिव्यादयुपक्रम्य पृथिवी 
ते शरीरमि'ति प्यते, तञ्च प्रकृतिगामित्ववचनं यश्यतः प्रकृतेरुत्थितं तत्तस्यःमे 
वास्य लीयतामित्यथः। तत्र यथा तैजसं चक्ञुरिति सूयाख्ये तेजसि उद्रमनमुप- 
दिष्टमेव परथिव्यां शरीरस्येति तस्मास्प्रथिव्यवयवेरयमस्मदादिदेष्ो निबद्ध इति 
नात्र सतां विवादः । 

( १ ) भवनिः पृथ्वी, वनं-जक््, दहनः-अप्निः । 

( २) वेदे च-वेदैपीत्यथं; । ( ३ ) प्रेतस्य ~-सतस्य । 
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इद्द्रियपरीक्ष। । 

घाणरसनवक्षुस्त्वकश्रोज्राणीन्द्रियाणि 
भूतेभ्यः ॥ ( गो० » अ० १ आ० १२ सू०) 

श््रेन्दियाणां विषयोपलन्धिकार णत्वं सामान्यलक्षणं प्रसिद्धमेव विभा- 
गोऽपि पच्चबाह्येन्द्रियाणां तेष सूत्रित एव॒ स चानन्तरमेव, तीथौन्तरकथित- 
कर्मेन्द्रियनिषेधात्साधयिष्यते | 

विशेषलक्षणानि तु पश्चानां पच्च समाख्यानिवंचनसामथ्यखरमाणवदव 
गन्तव्यानि । जिघ्रत्यनेनेति प्राणं घ्रेयं गृह्णातीति गन्धोपलन्धावसाधारणं क 
रणं घ्राणं, चश्चुः इत्तणं लोचनं तदुच्यते, स्परशत्यनेन स्पशंनं स्पशं गृहातीति 
स्पशोपलब्धावसाधारणं कारणं स्पशंनं, स्पशंनमिति वक्तव्ये तग्प्रहणमुपवचा- 
रान्मच्वाः क्रोशन्तीति तद्धिष्ठानत्वं दशंयितुम्- यथा त्रिपुरिकाधिष्ठानं घ्राणं 
जिह्वाधिष्ठानं रसनं गोकाधिष्ठानं चक्षुः तथा सकलत्वगपिष्ठानं स्पशंनं शि 
र श्रभरव्यापादाङ्कं सपशोपलम्भात् , स्वगिति च न बाह्यमेव चमं केवलमुच्यते 
श्रपि तु सकल शरीरव्यापि तुहिनकणशिशिरसलिलपानसमयेन्तषटदयेऽपि शी 
तस्पशोपिम्भादिति, स्वावयवसमवायित्वे चेन्द्रियाणां त्रिपुरिकाद्याश्रयत्व 
माश्रयमात्रापे्तयोच्यते न समवायितवादिति, णोत्यनेनेति शरोत्रं शब्दं गृह्णा 
तीति शब्दोपलम्धावसाधारणं करणं श्रोत्रम् , तश्चाकाशेकदेशत्वादनाश्रितमपि 
कणंशष्कुस्यधिष्ठानमुच्यते, 

तदेवं विशेषण क्षणानि पच्च पच्वानामुक्तानि, भवन्ति तनीमानीन्द्ि- 
याशि स्वविषयग्रहणएल्तणान्यात्मनो भोगसाधनत्वात्संसारकारणानीति हेय- 
तया भावयितन्यानि, तथा भाग्यमानानि नि्वंदोस्ादनादिद्रारेणापवगोय 
कर्पिष्यन्ते इति । 

भूतेभ्य इति किमथम् ! उक्तं हीन्द्रियाणां, स्वविषयग्रहणं भूतप्रकृतिलये 
सति निर्वहति नान्यथेति तत्तद्धिनिश्वयाथः यथाप्तोपदेशः शब्द् इत्याप्तप्रहणम् । 
विषयोपलब्धिलक्तएत्वं हीन्द्रियाणां भूतप्रकृतित्वे सति निवि नान्यथेति 
तानि पुनरिन्द्रियकारणानि प्रथिव्यप्रेजोवायुराकाशमिति भूतानि, भूतेभ्यः प- 
श्वभ्यो यथासङ्कचं प्राणरसनचक्षुस्त्वकश्रत्राणि पञ्चेन्द्रियाणि मवन्ति भूतध्र- 
कृतित्वमिति भूतस्वभाववं व्याल्यावसानम् (दिवादिभ्यो भूतेभ्यः सम्भवति त- 
द्वनतौ पञ्चस्वपि सम्भवति)(१) भूतकारणएकत्वं त्वन्येषु चतुप्व पि तथेव शरोध् 
तु कथच्वित्णंशष्छुस्यवच्छिन्ननभोभोगाभिप्रायेण व्यवहारतः समथनीयम् 

(१ ) अयं पाटः कथन्चिदुपि न समन्बेतीति व्यये एतेति बोध्यम् । 
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एवं भोतिकानीन्द्रियाणि स्वं स्वं विषयमधिगन्तुुस्सहन्त इति त्छक्ञणएत्वमेषा 
सिध्यतीति तो भूतेभ्य इव्युक्तम् । 

साह्ूधमतेनेन्दरियणामाहङ्ारिक त्रम् । 
तत्रैतत्परीक्ञणीयं वतते किं भौतिकानामिन्द्रियाणां स्वविषयग्रहणकरण- 

त्वमुतान्यथेति, एवं हि साङ्कयाः सम्प्रवदन्ते आहङ्कारिकाणीन्द्रिाण्यथं 
साधयितुमहन्ति नान्यथा, तथा हि कारकं कारकत्वादेव प्राप्यकारि भवति 
मोतिकानि चेन्द्रियाणि कथं प्राप्यकारीणि दूरवर्तिनि विषये भत्ेयुः श्राहङा- 
रिकाणां तु तेषां व्यापकत्वाद्विषयाकारपरिणामात्मिका वृत्तिव्रंत्तिमतो नान्या 
सती सम्भवस्येवेति सुवचं प्राप्यकारित्म , शपि च महदणुपरहणमाहङ्कारि्से 
तेषां कर्पते न भौतिके, भौतिकते हि यत्परिमाणं ग्रहणं तत्परिमाणं श्रयं 
गृह्णीयाद्स्ति च गोलकाद्धिकपरिमाणस्य पटपिठरदेप्रहणं हीनपरिमाणस्य च 
वटधानादेरतोऽपि न भोतिकानीन्द्रियाणि, भोतिकानामपि दीपादीनां पर प्रका. 
शयतां स्वार्मप्रकाशकत्वमपि टम् , एवमिन्द्रयाण्यपि प्रटादिरूपं प्रकाशयन्ति 
स्वरूपमपि च प्रकाशयन्तीस्यतोऽपि न भौतिकानि । 

® भोतिकत्वेपीन्द्रियाणा प्राप्यकारित्वम् । 
छमत्रामिधीयते--यत्तावस्प्राप्यकारितवं भोतिकत्वपत्ते नावकत्पते इति ज- 

द्पितवानसि तन्मन्ये त्वया गोलकमेव चक्षुरिति चेतसि गृहीतमन्यथा कथ- 
मित्थमकथयिष्यः, स चायमायुष्मतो महान् भ्रमः न खलु कृष्णसारं चश्षुस्त- 
दधिकरणं तु तेजश्वन्तस्तच्च वेगवद्रव्यत्वाद् दरमपि प्रसरतीति कोऽस्य प्रा 
प्यकारितायां प्रमादः। 

ननु च गोलके चिकित्सादिप्रयोगाद्रोलकगुणदोषानुवतित्वाश्च विषयोपल- 
व्धरगोलकमेव चश्नुः स्याद् अनुषलम्यमानं च तेजः कथमिन्द्रियमुच्यते, कथं 
च तेजसा वेगवताऽपि सहसेव विस्फारिते चक्षुषि यो जनशतसस्षम्यवहित- 
सितकरतरणितारकादि ग्रहीतुं शञ्येत, कथं वा तदत्पकं वराकं नायनं तेजः 

समन्ततः प्रसरता सकलमुवनप्रथितप्रभवेन महीयसापि पिषिरमहसा न 
प्रतिहत गति भवेदभ्यथमिति भास्करदशंनमित्थं न सम्पदेत, तेजःपत्ते च काचा. 
श्रकपटबालस्फटिकान्तरितपदार्थोपलन्धिः कथं समर्थ्येत तसपरतिबद्धं हि तेजः 
कथं प्रतिष्ठेतेति तद्वरं शक्तिविशेषयुक्तं गोलकमेव साधो ! चछ्युरभ्युपगच्छेति । 

उच्यते---न खलु भवदनुशासनेन युक्तिविरुद्रपक्तमभ्युपगच्छामः प्राप्य 

कारि हि कारकं र कृष्णसारपक्ते च कुतः प्राप्यकारित्वम् ? शक्तिरपि कल्प्य- 
माना निराश्रया न परिकस्पनीयैतरेति तदृश्रयचिन्तायां न गोलकमात्नमाश्र- 
योक्तेराश्रयो भवेत । 
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ननु च प्राप्यकारित्वमेव चिन्त्यं वतते तद्वि रसनस्पशंनयोः केवल. 
मवलोक्यते लोके चक्षुःश्रोत्रे तु दृरदेशग्यवस्थितविषयग्राहिणी कथं प्राप्य 
कारिणी स्याताम् घे तु त्रिपुटिकानिकटनिहितपदाथंगन्धमपि गृह्णाति 
दूरतोऽपि च प्रचलदनिलबलवेलितफुहमदिकादिसोरभमुपलभते च्रिपुटिकोप- 
कृरठढोकितेनापि द्रभ्येण न तस्य सन्निकषं इति तदप्यप्राप्यकार्येव, तस्माच्छ 
किविशोपणमधिष्ठानमेव तत्तदिन्द्रियमिति गृह्यताम् उत्सञ्यतां प्राप्यक्रारिख- 
पक्षः चक्षुषि च चन्द्राकम्रहादिग्राहिणि नतरां प्राप्यकारित्वमिः्युक्तमेव । 

शन्नोच्यते न प्राप्यकारितवमुरखष्टु शक्नुमः कारकत्वमेव हि तथा स 
त्येषामुत्सजेम, कारकं चाप्राप्यकारि चेति चित्रम् , श्रदश्मपि कारणमा 
त्मनो व्यापकत्वात्तदुषृत्ति धमोदिकं न प्राप्यकारि भवेत् किमुत रं चक्रादि 
कारकमिति, अप्राप्यकारिते च शक्तेरविशेषाद्छुख्यादित्यवहितमपि वस्तु चक्त्- 
षा रश्येत, तत्न कायोनुपलम्भान्न शक्तिः करप्यते इति चेत् , किं शक्तिः कर्प्यतां 
किं तेज इति सम्प्रधारणायां(१) तेजसो द्रव्यत्वाद्रयवधानाद्यतुगुणममूतायास्तु 
शक्तेव्यवधानमवबाधकं भवेदिति तेज एवेन्द्रियं कल्पनीयं न शक्तिः, शक्ति 
मदधिष्ठानं वा, प्राप्यकारिता च भोत्रस्य तावदहशसन्तानसटशशब्दपरम्परार- 
म्भणद्रारेण दशिता शब्दाधिकरणे, घ्राणस्यापि समीरणान्दोलितङ्कन्दलता- 
दिप्रसततत्परमाणुनिकराधिकरणगन्धग्रहणासराप्यकारिता, न च परमाणप 
सपणाद् द्रग्यपरित्तयादयाशङ्कनीयं भूयस्त्वात्परमाणूनाम , अरत एव(२) गन्ध- 
दारकतद् दरन्यसम्पकदोषनिहरणाय प्रायधित्तमरुचिद्रन्यघ्राणे समामनन्ति, 
चक्षुषस्तेज श्रसरणस्राप्यकारिता, अनुपलभ्यमानं तेज इति चेत्किं चन्द्रमस 
परभाग उपलभ्यते पथिव्याश्चाघोभाग ; न खु प्रत्य्तकशरणाः षदाथो 

श्रनुमानादिभिरेषामुपलम्भः सम्भवत्येव, उक्तं चानुमानं रूपोपलब्धिकयंण 
तै जसमेव चक्लुरनुमीयते, तेजोद्रव्यं हि दीपादि रूपस्य प्रकाशकं दृष्टमिति । 

्रव्य्ेण तु नायनं तेजः किमिति नोपलभ्यते इति ? तदुच्यते विचित्रा 
हि द्रव्यगुणानामुद्धबाभिभवादिविशेन गतयो भवन्ति, तथथा सवरतः प्रसरता 
धवलबहलेन शीतस्पशोश्रयेण द्रभ्येण व्याप्तो हेमन्तशिशिरौ ऋत् भवत 
निराधारस्य शीत्तस्पशगुणस्यानुपपत्तः । 

श्रथ सत्यपि तत्र सलिलद्रभ्ये तदरुणस्य शीतस्पशंस्येवोपलब्धिनं श्करूप- 
------~~~---= 

८ १) सम्प्रघारणार्या-विचारणांयाम् । 
(२) भत एतेति । प्राणेन गन्धग्रहणाय गन्धवद्दष्यस्य वायुनाऽऽनबनाङ्गी* 

कारादश्ुविद्रश्यल्पक्षं इति तदहोषनि्टेरणाय प्रायश्ित्तं धमंक्षाख्रविषितं सङ्गन्छव 

इति मावः । 
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स्येति । तेजोदरव्येण च निरग॑लं (१) विजम्भमाणेन भूयसा प्ीष्मो भवति तत्र 
सत्यपि तेजाद्रव्ये तद्गुणध्योष्णस्पशस्येव प्रहणं न भास्वररूपस्येति, भाखर 
च कातंस्वरादौ तै नसद्रन्ये रूपमुपलभ्यते नोष्णस्पशः, उदकान्तगते च तेज- 
सि उवलनतपते जले वलनगुण उष्णस्पर्शोऽनुभूयते न भास्वरं रूपमिति, एव 
मिह नयनरश्मो तैजसे द्रव्ये द्वावपि रूपस्पर्शौ नोपरभ्येत इति कञपालमे 
महि, “उक्तं च-(र)रष्रानुमितानां हि नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः प्रमाणस्य 
तक्तवविषयत्वादिति [ गो० ३-१-५३ ] । न च सवत्र नयनरश्मेरनुपलम्भः क 
चिद्धि वृषद्ं शप्रभरृतीनां (३)नक्तश्चराणां निशि नित्रिडतमतमःपङ्परलावलिपर 
वेश्मनि सच्वरतां चाक्तृषं तेजो भास्वरं रूपं दू रमपि प्रसरदुपलभ्यत एव, अ 
न्यत्र तु मध्यन्दिनास्काप्रकाशवदप्रहणमस्मदादिनयनसरप्मेः, श्रयं त॑ विशेष 
उत्कारूपस्य दिवा दिवाकरकरविभवाभिभूतत्वाद्प्रहणं नयनरश्मिङ्पस्य त 
ुद्धु तत्व दिवेति । 

यत्त काचाध्रपटलस्फटिकान्तरितपदार्थोपलम्भनं तत्र काचादीनां केषां 
चिद्तिस्वच्छत्वाक्केषांचिश्च सघुषिरव्वाच्चात्तषतेजःश्रसरनिरोधकोशलं नास्तीति 
प्राप्यकारितवं चत्त षस्तावता भवति । 

यत्त॒ कुतो नयनरश्मेरियती गतिगगनमाक्रम्य य द्रभस्तिमालिनं स्प्रशति न॑ 
प्रतिहन्यते च सावित्रेण वेगवता तेजसेति, उक्तमत्र टष्टानुमितानां निनाग- 
प्रतिषेधानुपपत्तिरिति, कायसत्तया हि तथाविधं कारणं करप्यते यद् दुरमपि 
प्रसरति प्रसरद्पि परेण न च निरुध्यत, टष्रश्चानिराधा मजनकपालादौ तेजसः 
पच्यमानद्रभ्यपाकसिद्धेः कलशे च निषिक्तानामपां बहिः शीतस्पशग्रहणादनि- 
रोधः, एवं नयनरश्मेरपि भविष्यति, न तु गोलकस्येव शक्तिकस्पना लघ्वीति 
तव्यम् , प्राप्यकारिखन्याधातादिति) अत एव स्वेन्दरियाणां प्राप्यक।रितं 

पश्यद्धिः शाखज्ञरिन्द्रियाथसनिकपः षट्प्रकारा व्याख्यातः, प्राप्यकारिता चन 
गोलकस्योपपद्यत तदप्राप्ठ्य पव॑तादव्रहणात्तत्पराप्तस्य च प्रघ्युताखनशलाका 
देरग्रहणादगोलकं चकतुः; 

चिकित्ादिप्रयोगस्तु गोलके यः प्रवत्तते । 
सोऽयमाधारसंस्कार श्राधेयस्योपकारकः ॥ 

( १ ) निरगं रं भिष्प्रतिबस्धम् । 
(२) श्टानुमितानामिति । दृष्टानामनुनितानां वा पदार्थानाम् (एवं मवतः 

इति नियोगः "एवं मा मवत, इति प्रतिषेधो वा नोपपश्ते तथाभुतविषयकं हि प्रमा. 
गमित्यर्थः । 

(३) प्ृषर्दशो-विहष्टः। 



५५२ न्याय मञ्जयाम् 

अत एव गालकशुणदोषानुवतिखखमपि विषयोपलब्पेषटमानमाधारद्रारक 
हि तदाघेयस्यैव तो गुणदोषाविति, तस्मादप्राप्तविषयम्रहणानुपपत्तर्गोलकच- 
त ःपक्ला भिक्त करितः(१) पेक्ञावतां हृदयेषु न विश्राम्यतीति प्राप्यकारि तेज 
एव चक्तरिति स्थितम् । इत्थं भोतिकेन्द्रियवादेऽपि प्राप्यकारित्सिद्धेनं का- 
पिलकथितमाहङ्कारिकत्वमिन्द्रियाणामुपपद्यते । 

इन््रयाणापाहङ्कारकर्रखण्डनम् 

ननु पत्तद्रयेऽपि प्राप्यकारित्वोपपत्तेः कोऽयं भौतिकत्वं प्रत्यभिनिवेशाति-. 
शयो भवतामिति, उच्यते--एकप्रक्रतिते हीन्द्रियाणामेकमेव सव विषयप्रका- 
शनकुशलमिन्दरियं मतवरेरसवीणि वा सवं विष्रयमराहीणि भत्रेयुः कारकप्याविरे. 
षात् , कारणनियमाधीनो हि कायनियमः श्रु ङ्काराख्यं च कारणं, सकलबि. 
षयप्रकाशनशक्तियुक्तं तस्मिन् कथमिन्द्रियान्तराणि विषयान्तरप्राहीशि ततो 
भवेयुः, भो तिके तु भूतानां मेदाननियततगुणेत्कषयोगिखाननियतविषयम्राहीन्दर 
यप्रकृतित्वं तथा च प्रदीपादितेजो रूपरसाथनेकविषयसन्निधानेऽपि रूपस्येव 
प्रकाशोभवितुमहति एवमिन्द्रियान्तरेष्वपि वक्तव्यम् , तदेष विषयनियमः 
्रकृतिनियमकारित इन्द्रियाणामिति भोतिकानीन्द्रियाणि । 

यत्वं तेजसेन चक्तृषा कथं पाथिवस्य रूपस्य अ्रहणं प्रथिव्या एव वा, 
प्येन च रसनेन पाथिवस्य रसस्य; वाग्रवीयेन स्पशनेन्ध येण च प्रथिन्धा 

दिस्पशंस्य तदिदं प्रकृतिनियमेऽपि कथं विपयसाद्कयमिति ? नेष दोषो रूपादि 
विषयविषयोऽपि ह्येषां नियमो न तदूश्रयविषयः, तेजसं हि प्रदीपादिद्रल्य 
स्पमेव प्रकाशयहश्यते न तेजाव्रच्येव शखूपम् , आप्यमपि द्रव्यं रसमेव 
घ्यनक्ति न तु सलिङर्स्थमेवेति, घ्राणे तु न कथ्चिहोषः तदूप्राह्यस्य तस्य 
प्रथिव्येकवृत्तित्वादिति, द्रव्यस्यापि दशनस्पशनग्राह्यव्वमविरद्धमित्थं भौतिक 
सेऽपीति, यदुक्तं मदद्णुप्रहणाचामोतिकानीन्द्रियासीति, तन्न; दूरप्रसारित्वस्य 

दूशितत्वात् ततश्च विततत्वाद्विततप्राहि भवत्येव विततत्वेनापि नाहङारिकलम्। 
यतपुनरभ्यधायि भोतिकवरे परगुणवतसगुणस्यापि प्रकाशकमिन्द्रियं स्या 

दिति, तदयुक्तं सगुणस्येन्द्रियस्येन्द्रियभावान् , इन्द्रियेण हि सतां तेन बिषयः 
परिच्छिद्यते सगुणस्य चास्येन्द्रियखं स्वगुणरहितं तदिन्द्रियमेव न स्यादनि- 

(१९) भिष्स्परेक्षितः-बोदधकरिपतः । तषामयमाशयः चश्च विषयत्तत्निकर्षं 
रहितमेव ग्राहकम् , यदि प्राप्यप्रकाशकारि स्यात् तदा रव्नादिवदधिष्टानसमगद्धं गृहो- 

यात् न देवं गोषूकाष्षम्बद् ग्रहणात् , किल्च यदि चक्षुः प्राप्य गृहवीधात्तहि' स्वतोऽधिड- 

परिमाण न गृद्रीयास , एवच्च प्रप्यकारित्वानुरोधेन गोलक्षातिरिक्तननशरुः पररङ्गोक्रियते 
सदैव नास्तीति गोलकमेव चक्षुरिति । 
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न्दरियं:च कथं प्राहकमत इन्द्रियगुणनाम् अन्तःपतितस्वान्न प्रमेयम्, त- 
स्माद्धौतिकानीन्द्रियाणि स्वं स्वं विषयमुपलभन्त इति सिद्धम् । 

प्रयोगस्तु--पाथिवं घाणं द्रव्यते सति रूपादिमभ्ये गन्धस्यंव व्यशख्कत्वा. 
दू गन्धयुक्तद्रव्यवत्, तत्न व्य्जकखमात्र मनेकान्तिकमिति गन्धस्येव बिशे- 
ध्यते, सोऽयमसिद्धो हेतुभवेद् गन्धत्वस्यापि ब्राणठ्यङ्गचत्वादिति रूपादिमध्य 
इत्युक्तम् , तथाऽपि सन्निकषेण व्यभिच।र इति तद्वयदासाय द्रव्यत्वे सतीति 
विशेषणम् , एवं रसनादिष्वपि प्रयोगा रचनीयाः, श्रोत्रं स्वाकाशैकदेश इति 
शब्दाधिकरणे निणीतम् , गन्धादिविषयोपलब्धिनिबन्धनयुखदुःखोपभोगहेत् 
भूतधमोधर्मोपनिबद्धानां चेन्द्रियाणामिन्दियत्वमिति तद्रशायथा यथा नियत 
विषयप्रह्णकारणएता घटते तथा कर्प्यते इति सवमनवेद्यम् । 

एकेन्द्रियवादिमतम् । 
श्राह भवन्तु भोतिकानीन्दरियाणि पश्वेतितु न युक्तमुक्तं गेव द्येकमिन्द्रि- 

यं भवितुमहति सवत्रानपायात् , करतलकपोलकणएठादिवतिनापि स्वगिन्द्िपरेण 
रूपोपलम्भप्रसङ्ग इति चेद्, नावेयवविशेषशक्तिविशेषनि श्रमात् , न हि पाणिना 
पादेन वोपस्थकायं कतु' शक्यते, अस्ति चावयवविशेषस्वमावविशेपवेचित्यम् , 

तुषारकपू रापूणवारिण्युत्तरमानसे । 
यथा च वृषणौ सातु; स्फुटतो न तथा रिफचौ 
छिननाद्र वरण्काछठादिधूमन कटुना यथा । 
मूघोऽकतिवेदनादेति न तथ।ऽवग्रवान्तरे 

तस्माद्वयवविशेषन्यवस्थितनानाशक्तिखचितं त्वगेव्रंक्मिन्द्रिपमिति | 

एकन्द्रियव।द खण्डनम् । 
उच्यते, कुतोऽयमपूं एव महाप्राज्ञो वादी सरलमतीनस्मान्वच्वयितु- 

मागतः योऽवयवविशेषं चाश्रयत्नप्येकमिन्दरियं मन्यते शक्तिमेदादाश्रयभेदान्च 
नानास्वमेवेतदिन्द्रियाणामिव्यलं महात्मभिः सह कलहेन, 

मनुष्यः सह् संवादो मादृशानां हि शोभते । 
देवास्तु नररूपेण त इमे भान्ति वादिनः ॥ 
ननु नानाल्वपक्तेऽपि पन्चत्वनियमः कथम् । 
द्व श्रोत्रे चलुषी दे, च कथं ते एकमिन्दियम् ॥ 

आह च-सन्यरषटस्येतरेण(१) प्व्यभिज्ञानाद् [ गो० ३।१।७] इति, चकत - 

( १ ) सष्येति । सग्येन चक्षुषा हृष्टस्य इतरेण दक्षिणेन चश्चुषा प्रत्यभिन्ञाना 

त्स्थिरास्मसिद्धिरित्यथंः । एवन्न चक्षुषो द्वित्वमिति भावः । 
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रजातेरेकत्वादिति चेत्त्ीन्द्रियसजातरेकत्वादेकमिन्द्रिय स्यात् , उच्यते च॑ 
स्तावत्तेज शति निर्णीतम् , ततश्चकमेव तदधिष्ठानमेकघाणवंशग्यवहि- 
तमनेकमिबोपरभ्यते, भिन्नं वा तद्धबतु तेजस्तत्कायेश्याद्ाश्नयमेदेऽप्येकमेव 

श्रोत्रमपि कर्णच्छिद्रदयानुस्युतमेकमेव नभोदेश्रायं वेदितव्यं कायेकलवस्यापि 
भाव 
++ तेनाधिष्ठानमेदेऽपि कायेकतवस्य दशनात् । 

तत्स।मान्यस्य चेकत्व देकत्वं श्रोत्रचक्तुषोः ॥ 
न चेन्द्रियजातिरेक्यदेकमिन्द्रियम् , कायस्यापलन्िलक्तणएश्य कारणस्य पु 

भिव्यादेिषयस्य गन्धादेरधिष्ठानस्य त्रिपुटकादेग॑तेश्च धाणस्वादेजोतिशब्द्वा 
च्यस्य योनेवौ पृथिव्यादिः पञ्चनिधत्वासच्चवेन्द्रियाणि करष्यन्ते, यथा परः 
माणुलामान्याविरेषेऽपि पएृथिव्यादिचतुविधकायद्शंनाचतुविधाः परमाणवः क- 
हप्यन्त इति। 

वागादीनामिन्दरियत्वखण्डनम् | 
ननु तथाऽपि न पञ्चेन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियवक्करमेन्द्रियाणमपि पच्चानासुषः 

संख्येयत्वात् , तदुक्तं वाक्पाणिपाद्पायूपस्थाः कमेन्द्रिार्याहुः [ सां० का० 
२६] । तेषां च बचनादानविहरणोर्सगौनन्दात्मकपच्चविधकायं साधनादिन्द्रि 

यत्वं तत्काय॑स्यानितरेतरसाध्यत्वादिति । 
श्रत्राहुः चरत्यस्पमिद मुच्यत पच्च कमंन्द्रियासीति, अन्यान्यपि खलु न सन्ति 

कृमेन्दरियाणि ? तथा हि कण्ठोऽन्ननिगरेण स्तनकलशाडिङ्गनादिना वन्तो भारव- 
हनेन चांसद्रयमिन्दरियमुच्यते न कथम् १ तत्कायस्य शरीरावयवान्तरेऽपि दश- 
नादिति चेच्छि नु भवानन्नपानं पाणिपादेन निगिरति पायुना वा ! आदानमपि 

किमास्यादिना वा न कुवते तिय॑न्वो मनुष्या रपि दि कं चित्, असत्स्वपि म 
वस्कस्पितेषु कर्मन्द्ियेषु तत्का यावत्तावद्न्यथाऽपि दृश्यते न तेवं ुदधीन्द्रयेषु, 

मवल्युत्पाटिताक्तस्य न मनागपि रूपधीः । 
ईषटिहारादानादि दष्टं यन्त्राङ्धिपाणिषु ॥ 

छ्मपि च विहरणमपि न केबलं चरणयुगलकायम् रपि तु जानूरुजङ्गादिसहि- 

तपादसम्पा्यमानमपि बादुसहिताम्यां पाणिभ्याभपि निवत्यते न केवलाभ्याम् , 
वागिन्द्रियं तु नामेरू्वं सवंमेब स्यादित्याहुः-'वायुनोभेरु्थित उरसि विस्तीणंः 

कण्ठे विवतितो मूधौनमाहत्य परावृत्तो ववत्रे चरन्विविधान् शब्दानमिव्यनक्ति' 

इति , अस्ति चेरगजुभवो जस्पतां विशबतस्त्वखण्डगेयं गायतामिति, एवं च 

क्नेन्द्रियमयमेव विश्वमिति न च शरीरमिन्द्रियन्यतिरिक्तं किं चिद्भवेत् । अथ 

शरीरावयवेष्वेव भिन्नकायंकारिषु करमेन्द्रियन्यवहारस्तहि करठाविभिरतिप्रसङ्ग 

इत्युक्तम् , उपस्थेन्द्रियं च कथमेकं ग्यते तेनानन्दवनमूत्रोत्सगंस्यापि स्ञाभ- 
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नात् , वागिन्द्रियं तु खुतरामहटदयङ्गमं संयोगविभागनिवत्यों हि बाह्यः शब्द 
उपलभ्यते तद्धेदाश्च विद्यन्ते यादृशो भेरीदण्डसंयोगजः शब्दो न तादश: कूमी- 
कोणसंयोगजः , एवं विचित्रस्थानकरणसंयोगाष्ठिचिन्रो वणोत्मकः शब्द् उदे- 
तीति न वागिन्द्रियं नाम किचित्, लोकश्च वाक्शब्देन वणात्मकं शब्दमेव व्य- 
पदिशति शब्दश्चन्द्रियविषयो नेन्द्रियम् , तस्मादनेकविधञुखदुःखोपभोगाक्तेपक्त- 
मकमपरिणामनि्मितमेतन्छरीरं तेस्तेरवयवेस्तं तं कमंफलोपभोगमासमनः स. 
म्पाद्यतीत्यलमेवं विषेन्द्रियजहपनाऽऽजवेन । 

श्नन्तःकरणत्रेविष्यखण्डनम् । 
अन्तः करणस्यापि, (शत्रेविभ्यमनुपपन्नमेकेन मनसेव पयौपिवुद्धस्तु उप- 

लब्धिस्वभावत्वात्करणकायौ न तु करणम् , अहङ्कारोऽपि ज्ञानविषय एव न 
करणम् , एतश्च सविस्तरं बुद्धिलक्तणे वद्धयामः, तस्मान्न त्रयोदशविधं (२) । 
करणमिति सिद्धम् । 

न्यूनाधिकत्वशमनादत इन्द्रियाणि 
पञच्चव बाह्यविषयाधिगमक्तम।णि | 
न्तःसुखादिविषयम्रहणोपयोगि 
षष्ठं मनस्तु कथयिष्यति सूत्रकारः ॥ 

तानि 
पुंसो भवाग्धिपतिवस्य विवेकरत्न- 
मानन्ददायि न हरन्ति तथा विधेयम् ॥ 

अथस्वरूपनिरूपणम् । 
गन्धरसरूपस्पशाशब्डाः परथिव्यादिगणास्तदथीः | 

| गो° १।१।१३ | 

तदथ इत्यत एवापङृष्य वा प्रक्रमाद्वा अथौ इति लद्यपद्ं दशयितव्यम् , 
तदथं इति लक्षणम् , तदिति प्रकृतेन्द्रियपरामशंः, सामान्यलक्षणं तु पुनस्तदथा 
इत्येव योजनीयम् , तदिति घ्राणादीनां विशेषसंख्यानिदिष्टानामवमशः, एवं च 
प्राणस्य विषयो गन्धः रसनस्य विषग्रो रसः इत्यादि विशेषलक्तणमुक्तं भवति, 

( १) तरैविष्यमू-सरख्या हि मनोऽहद्कारवित्तमिति मेगैनान्तःकरण' त्रिवि 
धमित्याहः । 

( २) त्रयोदशविषमिति । पजनकानेन्दियाणि पञ्चडरन्दियाणि त्रिविधमन्ताक- 
णमिति सङ्कनया त्रयोदश करणानि । 
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गन्धत्वादीनां तु घ्राणादिग्राह्यत्रादतिव्यापिरिति प्रथिव्यादिरुणा इति विशेषणो- 
पादानम् , ते चामी गन्धादय इन्द्रियाथो भोग्याः सन्तः सक्तिहेततः संसारद्रा- 
धिमाणुमावहन्तीति हैयतयां भावयितव्या । 

नन्वेवं गस्धादिगुणाधिकरणस्यावयविनः प्रथमस्य रागहेतोरसंप्रहः स्यात्, 
वद्यति च (तन्निमित्तं त्ववयन्यभिमान' [गोऽ अ० ४ अआ०२ सु० ३] इति, 
संख्यापरिमाणादिशुणन्तराणामपि रागहेतुत्वमस्वयेव, यथा बहिकटपानुकारि 
परिमृदितङकखुमदरूपरलशबलविलासिनीकेशपाशव्रत्ति रूपं हरति हृदयं यूनाम् 
तथा तद्रता वहु खसंस्याऽपि) उत्तप्रकनकरिानिभनितम्बविम्बरूपवत्ततपरिमा- 
णमपि हरति च सरभसम् , रवयवसंयोगविभागाद्यपि तथा कन्दुकादिकीडाख 
किसलयितविसरसविलासविसरमधरपरिभ्र॑मणादि कन्दुकान्तम् , तथान्त्यज- 
जव्यादिपरिदहारेण स्वानुरूपजातियोगिव्वमपीस्यादि सवं द्रज्यगुकमीवि 
सक्तिकारणमनु क्तं स्यात् | 

तत्र के चि्पृथिव्यादिगुणा इति दन्द्रसमासं व्याचक्तते प्रथिव्यादीनि च 
गुणाश्चेति, प्रथिन्यादिपदेन गुणाधिकरणमवयवि द्रव्यमुक्तमाश्रि तत्वविशेषण- 
स्वाभ्यां सवे गुणा इति, गुणप्रहणेन च संख्यापरिमाणादिवत्कमंसामान्यायपि 
सवमुक्तमतो नासंग्रह इति । 

तदिद्मनुपपन्नं गन्धादिग्रहणस्य हि तदानीमानथक्यं गुणश्चेत्यनेनेव गत। 
थसात् , बविशेषख्यापनाथं तदुपादानमिति चेत्तहि किं द्रन्द्रसमासवणनेन शय 
मेवास्तु समाधिः। 

यपि द्रव्यकम॑सामान्यानाम् अन्येषां च संल्यापरिमाणदिशुणानामश्येव 
सक्त्दितुता, तथापि प्राधान्येन गन्धादीनामेव सा, दृश्यते हि रूपादिनिरपेत्तस्य 
द्रव्यस्य संख्यादेः सामान्यस्य वा न सक्तिहतुप्वं समस्तीति रूपादय एव मुख्यं 
रागकारणं तत्र ज्जगिति बुद्धेः प्रसरकरणादुक्तं च- 

तथापि नितरां रागव द्रं हूपादयो चणम् । 
त एव कविभिर्गीताः पञ्चेषोः पश्च सायकाः ॥ 

तप्माप्परथिव्यादीनां गुणा इति षष्ठीसमास एव श्रेयान् , गुणत्यतिरिक्तश्च 
गुणी पूवमेव समधथितो यमदहमद्राततं तं स्परशामीति प्रत्ययप्रामाण्यात् । 

प्रथिग्यादिशुणा इति यदुक्तं तदिदानीं त्रिभञ्य वण्यते कस्य कति गुणा 

इति, तत्र- 
गन्धादयो नियोक्तव्याश्चत्वारः प्रथिवीगुणाः । 
च्रप्ेजोमरतामेकं पृवपृचमपोद्य तु । 

गन्धव रसह्पस्पशौ श्रपां, रसवजं रूपस्पशौ. तेजसः, रूपवजं ' स्पशौख्य 
वायोरिति श्रकाशस्य तु गुणः शब्दुः । 
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ननु नायं गुणषिनियोगः साधीयान्प्रथिव्याश्चतुगंणतवे पार्थिवेन घ्राणेन्द्रि 
येण चतुणामपि तद्गुणानां प्रहणं स्यात्, एवमुत्तरेष्वपि वक्तन्यं तस्मदेकेकरु 
णत्वमेव भूतानामुच्यताम् , नैतदेवं गुणाः सेच्छया विग्रहभ्यन्ते, यथोपलभ्यन्ते 
तथा व्यवस्थाप्यन्ते, प्रततीतिप्रमाणका वयम् , तच पार्थिवे द्रव्ये चतुणौमपि 
गुणानामुपलम्भः कथमेकगुणं प्रथिवीं ब्रमः, सूपेकगुणे च तेजसि पृथिव्युद्क 
योवोयुवद्रूपत्वादप्रव्यत्तत्वं स्यात्, तस्मास्त्रीणि रूपवन्ति द्रव्याणि। 

यथेव सवेषां सवनत्रोपलम्भारसवौणि सवरुणानि भवन्तु भूतानि, पटपटायते 
पथिवी छलछलायन्ते श्रापः धकघकायते तेजः कथकथायते वायुरिति सर्वषां 
गुणः शब्दः स्यात् , उच्यते-न सवे गुणाः सवत्रोपलभ्यन्ते निगन्धानामपां स- 
वत्र दृशंनात् , छिननरूपादौ तु पा्थिवावयवनिष्कान्त्या गन्धः पयस्युपरभ्यते । 

एवं खुवणीदौ तैजसे द्रव्ये संयुक्तसमवायाद्रसादयपलन्धिः, शब्दस्तु स- 
वंकालमाकाशवृत्तिरेव प्रतीयते, प्रथिव्याथयवयवसंयोगविभागप्रभवस््वसाविति 
तदाभ्चितत्वश्रममाव्ति न त्वाकाशाद्विना तस्य॑ ग्रहणमिति श्राकाशं तत एव 
शब्द् इत्येतश्च प्राङ् निर्णीतं गुणत्वम् । 

यश्च प्रथिव्याश्चतुगुणवे तद्गुणानां चतुणौमपि पाथिवघ्राशेन्दरियप्राह्यत्वं 
स्यादिति, तन्न. गुणोत्कषस्य नियामकत्वात , सातिशयगन्धगुणाधिकरणे बि. 
जातीयद्रव्यावयवसंस्पशंलेशरहितेः केवलपरथिव्यवयवेररष्सहकारिभिघटितं 
प्राणेन्द्रियमिति गन्धस्यैव प्राहुकम् ›, एतदेव च भूयस्त्वमाचक्तते यथाऽऽह 
कणत्रतः- [वं० ८।२५| “भूयस्त्वाद्रन्धवक्छवा्च प्रथिवी गन्धज्ञानप्रकृतिः", इहा- 
प्यु(शेक्तम्-"तद्यवस्थानं तु भूयस्तरादिति [गो० ३।१।७१]' दृश्यन्ते च केवल- 
प्रथिष्यवयवोपादानेष्वपि पदार्थ॑पु व्यवस्थितकायनियमाः शक्तयो यथा- 

पाथिवसवाविशेषेऽपि विषं मरणकारणम् । 
श्मगदद्रव्यमन्यत्त जीविताय प्रकस्पते ॥ 

तस्मादपयंनुयोगोऽयं "पार्थिवेन घ्राणेन गन्धवत्तद्रसादयोऽपि कथं न गृह्य- 
न्ते" इति, सातिशयगप्रकृतियोगेऽपि च न खगुणग्रहुणनेपुणमिन्द्रियाणामितीनि 
यचिन्तायां निर्णीतम् , प्रोप्रेणाकाशगुणस्य शब्दस्य ग्रहणमिति परिरेषानुमा- 
नप्रमाणकोऽयमथंः शब्दपरीत्तायामेव परीक्षित इत्यलमतिप्रसङ्गेन । 

इति निपुणधियामसम्मता सकलगुणेकगुणत्वकस्पना । 
तद्यमकलुषोऽभ्युपेयतां गुणविनियोगविधियंथोदितः ॥ 

( १ ) हहापि--न्यायददानेऽपि । तद्वयवस्थानमिति । भूयस्त्वाजराचविशिषषू- 
यिष्यारम्धस्वात् तद्रयवस्थानं प्राणादीच्छियत्वग्यवस्थितिः | 

८ ५4 
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तेऽमी हियाः कृवकमधुरं शूपमादशंयन्त- 
सितिक्ताहाराः परिणतिबिपत्कारिणो हीन्द्रियाथौः । 
तयक्ताश्चेते व्यपगतमहामोहपङ्न पुंसा 
तीणश्चायं भवजलनिधिः क्लेशकट्लोलरोद्रः ॥ 

बुद्धिरक्षणम् | 
बुद्धिरुपलग्धिज्ञानमित्यनोथीन्तरम् । १ । १। १५॥ 

ननु पयायोक्वारणमेतन्न बुद्धलंक्षणमभिधीयते । न, पयौवप्रयोगस्यैव लक्षणत. 
मघ्वात् , लक्षणं हि सदुच्यते येन समानेतरजातीयेभ्यो लयं व्यषच्छि्यते, व्यष- 
श्ष्ि्ते च बुद्धिवुंद् भ्यादिपयीयवाच्यतयैव तेभ्य इति नाभिधानमालामात्रमिदम्। 

ननु सामयिकस्वाच्छन्दाथप्रस्ययस्य समयस्य च पुरषेच्छानिवत्यत्ात्क- 
थसमिष्ं स्यवस्थितं लक्षणं स्यात् । मैवम् सवंजनीनस्य समयस्य विप्लावयितुम- 
शक्यत्वासद्रदिष्स्य तद्वाच्यस्य लक्षणत्वात् । 

प्रकारान्तरेण छक्तणमस्याः किमिति नोक्तमिति चेत् । शिशिपाचोध(१)मिदं 
सस्मिननप्युक्तऽनुयु शीत भवानित्थं किमिति नोक्तमिति, रस्ति च प्रयोजनं 
पयोयद्वारकलक्षणोपवणंनस्य यत्साङ्कयानां व्यामोहनिरसनम् ,एवं हि सांख्याः 
सङ्भिरन्ते- बुद्धिरन्या ज्ञानमन्यदुपलन्धिरन्ये'ति तद् चमापनयनायैवमुच्यते-- 
शुदधिकूपलब्धिज्ञोनमित्यनथान्तरमः एक एवाथं इत्यथः, इत्थं च स्वहूपतो 
निज्ञोता बुद्धिभोगस्वभावात्तस्साधनत्वाच्च संसारहेतुरिति हेयत्वेन भाष्यते । ` 

सांख्यमतोपपादानम् । 
खखादिवुदधिभोगः तत्साधननुद्धिस्ते भोगसाधनमिति कथं पारमषोः प्रवद्- 

न्ति षुद्धिरन्योपहग्िरन्ये'ति, नित्यां हि बुद्धि ते मन्वते, तक्किमातौवेतैः बु- 
द्विरिति ग्रहीतः ? नाचेतनाया भोग्यायाः प्रकृतेः प्रथमा विकृतिमंहच्छस्दवाच्या 
बुद्धिः पुरुषस्तु चेतनो भोक्ताऽन्य एव, ताविमौ प्रकृतिपुरुषौ विवेकेनापश्यतां 
संखारः प्रकृतिपुरूषविवेकज्ञानन्मोक्ञः । का पुनः प्रकृतिनीम ? स्वरजस्तमसां 
त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रधानमव्यक्तं च तदुच्यते यत्साम्याब- 
स्थागवं गुणत्रय॒मिति । 

ननु तत्यच्वे किं प्रमाणम् ? अनुमानमिस्याह, तथा हि-चराचरमिदं विश्वं 
सुखदुःखमोहाविनाभूतमुपलभ्यते न दि ब्रह्मादौ स्तश्बपयंन्ते जगति तथाभूतं 
किमपि भूतमुपलभ्यते यस्युखदुःखमोहैरविदतम् , तत्र सुखस्वभावं स्तं 
दुःखस्वभावं रजः मोहस्वभावं तमः, सर्वत्र प्रीतयप्रीतिविषादादिदशंनासङा- 
श्रवृत्तिनियमापगमाश्च स्वं त्रिगुणात्मकम् , जगत्कार्यं च यतयरस्परान्वितक्पं 

---~--~- - ---~--- 

(९) इस्सिताशङत्यथः । 



धुदधिपरक्षायां सांस्यमतस्थापनम् । ५९ 

तदेकरूपात्कारणादुत्पधमानं दश्यते, मृदन्वितानि हि घटशरावोदश्नप्रभरृतीनि 
कायौएयेकस्मान्मृवात्मनः कारणादुद्धवन्ति, तदिदं विश्वं सुखदु :खमेषहान्वित- 
मिति तदा्मककारणएकायं भवितुम्ति, यद्छुखदुःखमोहातमकं कारणं सा 
सत्वरजस्तमोरूपां प्रकृतिः, एवमन्वयपुरःसराः परिमाणदिहेतवोऽपि बक्त- 
व्याः, इयत्तया वा चतुरश्रतादिना बा परिमाणेन ततां कायाणामेकप्रङृतित्व- 
दशनप, विषयवृत्तयश्चैते गुणाः कायेषु दृश्यन्ते च-कचित्सरवमधिकमूने 
रजस्तमसी कचिद्रजः भ्रकृष्टमस्पे सशवतमसी कचित्तमः प्रवृद्धं तुच्छे सत्व. 
रजसी इति, तदेषां वेषम्यभेदोपदशितविश्वरूपकायांणां कचित्साम्यावस्थया। 
भाव्यं सा प्रकृतिरूच्यते, सेयमचेतना भोग्या प्रकृतिः तस्यास्तु भोक्ता चेतनः 
पुरुषः । पुरुष इदानीं किमदुमानकः ! उक्तमेव-भोग्येन भोक्तरलुमानं, न चेत. 
नस्य भोग्यस्य भोक्तारमन्तरेण भोग्यतोपपद्यते रषा च सेति भोक्ता कल्प्यते, 
स च चितिशक्तेषवभावक एव सवप्रकारकतत्वादिन्यव्ारनिवक्वहिष्कृतस्व - 
ल्पः, द्रष्टुस्वमेव पुरुषस्य स्वरूपमाहुः) न यथा भवन्तः एकमाप्मानमध्यवसा- 
यादिधमयागिनं मन्यन्ते तथाऽसौ भवितुमहस्यध्यवसायादेवुंद्धिधमंत्वात् । 

कत्तु शक्नेति पुरुषस्तृणस्यापि न ऊुञ्जताम् । 
्मन्योपनीतमथ तु स पश्य्येव केवलम् ॥ 

्रकृतिरेवेनं भोगापवगौभ्यां संयुनक्ति) न च निर्विकारा सती भाग॑सम्पादं. 
नसमथीऽसौ भवतीति महदादि विकृती प्रतिपद्यते, पङ्ग्वन्धन्यायेन प्रकृतिषु. 
रशो संयुभ्येते-प्रकृतिरचेतना दृश्या मोग्या द्रष्टारं भोक्तारं पुरषमपेक्तते, पुरो- 
ऽपि द्रष्टा भोक्ता दृश्यं भोग्यमपेत्तत इत्येवं तयोः पङ्गवन्धवरसंयोगो भवति 
दृशंनशक्व्या पङ्गागेमनशक्त्या चान्धस्यकत्र मेलनात्काय सिद्धिरेवं प्रकृतिपुरुष- 
संयोगात्सगः प्रवतते, तदुक्तम्- 

पुरुषस्य दशंनार्थः केवस्यार्थस्तथा प्रधानस्य । 
पड्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तकृतः सगः ॥ [ सां० काऽ २१ | 

यच्चेत्थं प्रधानान्महत्तस्वमुत्पयते सा बुद्धिरध्यवसायास्मिका धर्म॑ज्ञानवे. 
राम्यैश्वयंतद्विपयंयस्पव्ृत्तियोगिनी महतत्वमेवोच्यते, बुद्धरहङकार उदेति स 
चाभिमानखवभावः, श्रहङ्कारात् प्राणादीनि पच्च बुद्धीन्द्रियाणि वागादीनि पच्च 
कर्मेन्द्रियाणि खङ्कल्पकमेकादशां मनः गन्धादितन्मात्राणि च पञ्चेति षोडशको 
गणः प्रभवति, ततो गन्धादितन्मात्रपन्चकालच्च प्रथिव्यादीनि महाभूतानि 
जायन्त इति, श्राह च- 

्रृतेमंहस्ततोऽद्कारस्तस्माद्रणश्च षोडशकः | 
तस्मादपि षोडशकात्पश्चम्यः पच्च भूतानि ॥ [ सा० का० २२ 

तानीमानि १५ पच्जतिशतित्तर्नानि सश्बन्तते, प्रधानं प्रकृतिरेव न विद्ध. 



` ६० न्यायमञ्यांम् 

तिः, महदहङ्कारतन्मात्रासि सप्त पू बापेक्लया विकृतयः उत्तरोत्तरकायापिक्तया 
प्रकृतयः, एकादरोन्द्रियाणि पच्च भूतानि विक्रतय एव, अग्रकृतिविकृतिरूपस्तु 
शुद्धः पुरुष इति, तदाह- 

मूलप्रक्ृतिरविकृतिमहदाधाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु निकारो न श्ष्टितिनं विञ्कतिः पुरुषः ॥ [सा० का० द] 

एवं महदादिविकारवती प्रकृतियत्मनो भोगं साधयति, कश्चास्य भोगः ! 
बुद्धिडत्यनुपातित्वं -विषयाकारपरिणतेन्द्रयत्र ्यनुरक्तां बुद्धिवत्ति ज्ञानात्मिकां 
पुरुषः पश्यति, दशनेऽपि न तस्य किचिच्चान्यत्वं किन्तु तदेव दशनं यत्तत्र 
परतिभिम्बनमिति, इत्थं तयोबुद्धिपुंसोः संयोग सति वुद्धिधमश्चेतयिवृलक्तणो 
बुद्धावसन्नपि सन्निव लक्यते, तदाह- 

तस्मात्तत्संयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्ग् । 
गुणएकनृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ [ सो० क।० २० | 

श्रपवगोय कथमात्मनः प्रकृतिरवकरपत ? स्वरूपं प्रकाशयतीस्याचक्ञते, 
श्रननधरृत्रकृतिस्वरूपः पुमान्प्रकृतिकृतमखिलमातमक्ृतमिति मन्यमानस्तदुपा- 
जितं भुङ्ते, यदातु प्रथग्भूतामेनां मन्यते तदा भवत्ियमायासहैतुरेव 
ममेति बुद्धयमानस्तकृतमनुपमु खानः स्वरूपनिष्ठ॒ एवावतिष्ठते, प्रकृतिरपि 
भवतु रष्टाऽह मनेन प्रथङ मामेप्र मन्यते इति न तद्भिञुखीभवितुमुरंसहते, 
तद् भ * ® भ © 

प्रकृतेः सुकुमारतर न किचिदस्तीति मे मतिभवति । 
या दृष्टाऽस्मीति पुनन दशंनमुपति पुरुषस्य ॥ [ सां० का० ६१ † 

परस्परं च भम्ररसयोः प्रकृतिपुरषयोग्यापकत्वात्सत्यपि संयोगे सगां न 
परवतंत एवेत्याह - 

दष्टा मयेद्युपेक्तक एको रष्टाइहमित्युपरमव्येका । 
सति संयोगे ऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥ [सौ० का० ६६] 

अपरिम्लानङुतूहढो हि पुमान्वश्चयितुं शक्यते न दृष्टं तत्वमिति मला, 
सत्यामपि योग्यतायां निवतते प्रकृतिनटीव रङ्गभूमौ प्रद्रितनिखिलनिजनृत्त- 
वृत्तान्तनैपुणा तत ह्याह -'रङ्गस्य दशेयित्वा निवतते प्रकृतिः" तदेवं प्रकृतिरेषं 
संसारे प्रवत॑ते प्रकृतिरेव मोक्तमनुभवतीव्याद- 

तस्मान्न बधभ्यतेऽद्धा नापि मुच्यते नापि संसरति कथित् । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाऽऽश्रया भक्तिः ॥ [सां० का० ६२] 

किमथं पुनर सावेव विशेष्यते प्रकृतिरिति ? किं क्रियते स्वभाव एवैष दैव. 
हतिकायास्तस्याः--. | 

तानाविधरूपायेरूपकारिएयनुपकारिणः पुंसः। 
गुणवल्यशुएस्य सतस्तस्याथंमपाथकं चरति ॥ [ सां० का० ६० ] 



ुद्धिपरीक्ायां सांस्यमतनिराकरणम् । ६१ 

्रचेतनत्वादस्याः कथमेवंकारित्वमिति चेदुक्तमत्र- 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं त्तीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य ॥ 
पुरुषविमोक्तनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ [ सां.का. ५७ ५ 

ननूत्पन्नतच्वन्ञाने भोगानुक्रलमहदादिकायोरम्भपराक्युखत्वात्त्या क- 
त्वादेकस्मिस्तत््वविदि मुक्तं सति स्वे मुक्ताः स्युः । नेष दोषः, तचविदमेव 
पुमांसं भरति तस्या अ्ोदासीन्यात् , अन्यसाधारणलेन तत्कायानपायात , तथा 

( च पतखकङिः-[ पा.२।२२ ] @ृताथं प्रति नष्टमप्यनष्रं तदन्यसाधारणएत्वात्'(१) 
नन्वेवं यदेव तच्ज्ञानमु्न्नं तदेव प्््युपाजितकमंफलोपभोगपरिषानितः 
पुंसः शरीरपातः स्यान्नत्याह-'ति्ठति संस्कारवशाचक्रभ्रमिवद्धतशरीरः, ततः 
संसारविरतो सत्याम्- । 

प्राप्रे शरीरभेदे चरिताथंत्वासधानविनिवृत्तौ | 
एेकान्तिकमाव्यन्तिकमुभयं केवस्यमप्रोति ॥ [ सां. का. ] इति । 

अष्टो नु खलु कपिलकविकथारसाक्तिप्रहदयेरतिवहु प्रसक्तानुभसकत्या 
लिखितमस्माभिस्तदियं प्रधानप्रकृतिः प्रथमा महुच्छग्द॒वाच्या सा बुद्धिस्त्छ. 
रिदं प्रति नष्टाऽप्यन्यसाधारणत्वादनष्वेति नित्या, निव्यल्वाश्च प्रव्यभिज्ञानु 
सन्धानादिभ्यवहार भ्बन्धनिवोहणक्तमा बुद्धिः, ज्ञानं तु तस्य वत्तिः, उपलष्ि- 
स्तु पुंसो वृत्तिमद् वुद्धिदशंनमिति नेषां पयायशब्दत्वमिति । 

सांख्यमतनिर करणम् 
शत्र प्रतिविधीयते-च्रात्मन्येव नित्ये व्यापिनि बोद्धरि ज्ञातर्यवसातरि 

धमोधमोदियोगिनि प्रत्यभिज्ञानादिकार्याणं कर्तरि सेयं बुद्धिरज्ञा सांसे: 
कल्पिता, चेतनत्वं ज्ञानादियोगिन्या श्रपि यत्त्वस्य नाभ्युपगतं साऽयमतीव 
तपलिनां भ्रमः, य एव बुध्यते जानात्यभ्यवस्यति स एव पश्यति चेतयते च, 
न खस्वन्र बरतुरूपभेदं पश्याम, तत्र बुद्धिबुभ्यते जानात्यध्यवस्यति पुरुषस्तु 
पश्यति चेतयते चेति वश्चनायेबमुच्यते मुग्धतया वा | 

यच्चेदमुच्यते दवचाभ्यवसितमथ पुरषः पश्यतीति, तद्याख्येयं किमिदं 
तस्य द्रषटृत्वमिति ! प्रतिबिम्बनमिति चेक्कि स्वच्छ पुंसि वृत्तिमती बुद्धिः सं. 
क्रामल्युत वृत्तिमस्यां बुद्धी प्रमातेति । तत्र चितिशक्तिरपरिणामिन्यपरपतिसं. 
क्रमेति न बुद्धौ पुरुषस्य संक्रमणं, वदधौ तु पुंसि लंकरान्तायामपि पुखः कि वृत्त 

(१) सश्र माप्म् ृता्थमेकं पुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नाश परक्षमपि अनष 
तत् भन्यदुर्वस्लाघारणस्वाव्, इति । ताथंमितिः बुद्धथा कृतः समर्वितोऽ्था 
यस्येति हताथमेकं कचिन्भुक्त रष प्रति एुणादिकं नष्टं प्रथोजनकरणाव् राज्ञो राज्य. 
बहनहमपि सामान्यतो न न तस्मिन्कृते भम्यपुरषे च॒ तस्थ साधारणस्वादिस्य्थ, 
इति गोगबातिकम् । 



६9 न्यायम् 

येन द्रष्टा, संबन्धः दरष्टतवं स्वभाव एत्रास्येति चेक्कि वद्धिपरतिषिम्बनेन, विशि 
8 विषयावच्ेद् इति चेत्ततः पूव मनालम्बनं द्रष्टुत्वमधघटमानमिति न नेसगिकं 
्रष्टरूपं पुंसः स्यात्, दशनशक्तिः स्वाभाविकीति चेन्न, त्य भेदाभेदाभ्यां 
निरूपयितुमशस्यत्वात्, पतिबिम्बपन्ते च परस्परानुरागस्य तुस्यत्वादवियोगाञ्च 
कथमिदं निधोयंताममी पुंधमो इति, न हि तयोः पार्थगर्थ्येन कदाचित्स्वरू 
पावधारणं वृत्तम् , अनवधारितकायमेद्रवाश्च नानात्वमपि तयोदुव्चम्, चे 
तनाचेतनत्वाद्रोक्तभोग्यला्च विस्पष्टं तयोनोनास्वमिति चेज् , ज्ञानादियोगिव्व 
च वुद्धेरचेतनत्वं चेति चित्रम् । 

अपि च कल्पयित्वा मेदधमं बुद्धिधमाोः पुंसि पुंधमाश्च बद्धावायेपणीया 
इति फि भेदेन, भेदे च बद्धज्ञानादियोगितखे च चेतनतवापत्तरेकत्र कायंकार 
णसंघाते चेतनद्रयमनिष्र प्रसञ्यते, निव्यमन्तःकरणमन्तरेण पुंस उपलन्धिनं 
भवेदिति बुद्धेः कस्पना चेत् › अस्त्येव नित्यमन्तःकरणं मनः, वेन करणेन कत्- 
रात्मनो विषयोपकल्लन्धिक्रिया निवत्यते सेव च बुद्धिरियाख्यायतेन त्वन्या नि 
स्या बुद्धिरस्तीति, किच्च कस्य कृते परिदृश्यमानमार्मनो ज्ञानादि क्रियाकतृ 
त्वमुत्सञ्य बुद्धेरदृश्यमानमुपेयते, कौ ऽत्राशयः। 

ननु पुरुषस्य स्वातन्ज्यात्मककतृत्वे सति स्वकरृतकमफलोपभोगानन्त्याद् 
निर्माज्ञः स्यात, न हि कमणां परित्तयो जन्मकोटिशतरपि शक्यक्रियो, यदा तु 
कतरमुदासीनं प्रकृतिब्राति तदा सेव ज्ञाता सती मोदयतीति न दुर मोक्त 
वर्मं भविष्यति । अरहो बत निखिदमेव मोख्यं सांख्यहृदयेष्वेव प्रतिष्ठितमिति 
कथमन्यो जन इदानीं मूखों भविष्यति, चचेतने हि निरङ्कुरो प्रधाने जन्धरि 
सुतरामनिर्माक्षः स्यात्, तत्त्वविदमपि पुमांसं न बध्नाति प्रकृतिरिति कोऽस्या 
नियन्ता पङ्ग्वन्धन्यायेन संयोगस्य तदापि तुस्यत्वात्, निवृत्तञ्ुतूहरः पुमानि 
ति चेत्, प्रकृतिरनिमुक्तकोतुक्राऽभिनववधूरिव स्थितैव । 

श्मपि चरे मूढ ! पूवमेव तपस्विना पुंसा क्रं छृतं यदसौ बद्धोऽमूत्, द्रष्ट. 
सं तु तस्य रूपं तद्धिनाभूतं कवस्यदृशायामपि तन्न नश्यत्यवेति तदाऽपि तद्र 
न्धनाय कथं न प्रवतत निमयोदा प्रकृतिः, दृष्टाऽस्मीति बिरमतीति चेत्, मेवम् , 
न ह्यसविकपन्रीत्रतदुग्रहगृहीता, निःसंस्यपुरुषोपभोगसौभाग्या परएयवनितेव 
नासौ नियमेन व्यवहतु महतीत्यास्तामेतत्। 

यश्च “सत्वरजस्तमोभिसिभिगुणेस्समावस्थतया प्रधानशब्दग्यपदेशमाभ्मि 
महजनान्ना बुदधिरुस्पथधतेः इत्यादि प्रक्रियाजालमारूपितं तन्महान्धपरम्परान्याय 
्वृत्तरुरुपाठक्रमोपनतमेव न प्रमाणमूलम् , कायाोद्धि कारणमस्पपरिमाणसुपल 
भ्यते न तुं विपययः स्वावयवाश्रितस्य घठ दस्तथा दशेनात्तदबयवानां तदपेच्चय 
इस्पस्वाद्न्यस्यास्यादो(?) म्षपरिमाणत्वमप्रयोजकम् । 



बुद्धिपरीक्षायां सत्कायेवादनिरूपणम् । ६३ 

पिच बुद्धिनोम बिषयोपठ्म्भः श्रहुकारोऽप्यहपरत्ययरूपोऽभिमानो 
बुद्धिविरोष एव तेन बाह्यानीन्दरियाणि जन्यन्ते गन्धादयश्च गुणाः गुणैश्च प्रथि- 
ग्यादीनि भूतानीति महाभ्यामोह, इदं च चित्रं -विषयजन्या हि सुखादधथः 
प्रसिद्धास्ते च सुखादिजन्या विषयाः संवृत्ता इति, नेयं विश्वामित्रस्येव सांख्य- 
सुनेः सृष्टिः, न च प्रधानास्तिस्वमपि प्रमाणएबदन्वयादिहैतूनामसाधनलात्, 
चेतनानां हि संभवेदपि सुखदु -खमोहान्वित्वमचेतनानि भूतानि सुखदुः खमो. 
हवन्तीति सुभाषितम्, घटे पटे शकटे च सुखदुःखमोहाः सन्तीति कः प्रति- 
पद्यते, प्रकाशप्रवत्तिनियमा श्रपि चेतनेष्वेव दृश्यन्ते नाचेतनेष्वित्यसिद्धत्वाद्धे- 
तोनं प्रधानसिद्धिः । 

अपि च सत्कायवादमूल एष तपखिनां विभ्रमः सवं सर्वत्रास्तीति ततो. 
ऽन्वयसिद्धि बुद्धचमानास्ते प्रधानसिद्धावभ्यवसिताः, सत्कार्यवादश्च विचायं. 
माणो न समस्त्येवेति तस्त्य हैतुसिद्धिः। 

सस्कायेवादनिरूपणम् 
नलु सतकायबादे कायंकारणभावो भवति भावानां नान्यथा, तथा हि 

चतुष्टयी गतिरिह् स्याद् घटादिकाय' सृलिण्डादिना कारणेन क्रियमाणमपि 
क्रियते सद्वाऽसद्रा सदसद्वाऽनुभयं वेति, तत्रासतः करणे खरविषाणादेः कर. 
णं स्यादसक्ते हि घटस्य खरविषाणस्य च को विशेषः, घटस्यापि च प्राक् 
प्रभ्वंसाभाव्रदशयोरसच्वाविशेषासप्रागभावदशायामिव पर्वं सावस्थायामपि क 
रणं भवेत, असत्करणे नियरतोपादानग्रहूणं न प्राप्रोति, तैलारथ हि तिलसप- 
पानुपादत्ते न सिकताः श्रसक्ते च तैलस्य को विशेषः सषपाणां सिकताभ्यः, 
असति कायं निरालम्बनः कारकव्यापारो भवेन्न सो मृष्पिरडादिषिषगयो भवि. 
तमष्टति कायं चासत्, श्रपि चाविद्यमाने कारणत्यतिरिक्ते च काथ जन्ये 
कारणध्य मृतििण्डादेषंटादिकायं जनितवतः किमिति न खरूपञुपलभ्यते । 

अथ स्वविनारोन कारणं कायस्य जनकमिष्यते तदियमभावाद्धावोसत्ति- 
भवेत्तस्यां च कुतोऽयं नियमो यद्नन्तरवृत्त एव मृतिपिरडाभावः कम्भमभि. 
निव॑तंयति न चिरातिकरान्त इत्यतश्च परुन्ृतिणडे न्रे एव स कुम्भोलादः 
स्याद् । 

श्रथ खाव्यतिरिक्तमेव कारणेन कायं जन्यते ? तर्हि कारणस्य सरवात्तद्- 
व्यतिरिक्तं वक्त युक्तं सदसतोविप्रतिषेधेनैकत्र समवेशायोगात्, ङूपमेदादवि. 
रोध इति चेन्न, कार्यस्य विचायं माणस्यैकल्वात्, ततश्च तेनैव स्वेन कायण 
पेणासश्ननासद्धवेदसश्च न सदिति, पररूपेण त्वसच्वं समस्तभावानामस्त्येव, 
श्रतुभयात्मकं तु नाम वस्तु नास्त्येवेति, तत्पारिरोप्यात्सदेव कार्यम्, किमिति च 



६४ - न्यायमल्र्याम् 

नोपलभ्यते इति ! श्रनुमानेनापि यदुपलब्धं तर्किमनुषलग्धं भवति, प्रस्यकेण 
तु तदानीमनुपलम्भोऽनभिव्यक्तत्वादभिग्यक्तिसम्पादन एव च कारकप्रयत्रता. 
फ्य, कार्यं तु सदेवेति । 

सत्कायवादखण्डनम् 
श्त्रामिधीयते, केन रूपेण तदानीं कायं सदिति मन्यतेत्यदि कारकव्या- 

पाराभिनिव्यन सलिलाहरणाद्यथक्रियासमर्थेन प्रथुबुध्नोद राकारताल्पेण चक्र 
मूधनि घटोऽस्ति तदाऽभिव्यक्तनापि रूपेण सच्वादत्यन्ताय कारकव्यापार. 
वेफस्यमिस्थमपि च कारकप्रघरत्तौ तद्यापारानुपरमप्रसङ्गः, किं हि तदोपरभ्य 
कारकाणि निषतेरन्कायंस्य प्रागप्युलन्धवात् । 

श्रथ मृखिण्डरूपेण तदानीं घटोऽस्तीति कथ्यते, तत्र न ह्यसौ तदानीं 
घटोऽस्ति मृत्पिण्ड एवासावदो न स्वरूपमुत्तरकालमपि निवतते घटस्तु ततो 
निवत॑ते, यद्येवं यदेवासौ निवतंते तदेवास्ति न ततः पृवमिति । 

श्रथ पूवं शक््यारमना तस्यास्तितमिदानीमभिव्यक्स्यात्मना क्रियते इति, 
तद्प्यनुपपन्नमभिव्यक्तिरपि तत्स्वरूपाद्भिन्ना भिन्ना वा सत्यसती वेति विक- 
हप्यमाना न पूवोक्तं दोषमतिवत॑ते । 

का चेयमभिव्यक्तिः ? किं का्यात्मनाऽवस्थानमथ संस्थानविशेष उत प्रती. 
तिरिति, यदि कायौरमनाऽवस्थानं, तत्पूर्वं नाभूत्तदधुना भूतमित्यसत्कायंम्, 
पू वंमपि वा यदि तदासीत्तद्ा पुनः कारकवेफटयम् , संस्थानमप्यवयवसभिवे. 
शविशेषः सन्नेव, ते श्रवयवास्तु सन्तीति कस्यात्र विवादः, न खलु परमा 
णवोऽस्मामिनाोङ्गीकृताः, प्रतीतिस्तु घटस्य चक्षुरादिकारकसामगप्रचधीनेत् 
भृ तिरडदण्डचक्रादिकारकचक्रसाध्येति सा चक्रमृधनि घटस्य नास््येवेत्य 
सन् घटः । 

दृशनादशनाधीने सदसत्तवे हि वस्तुनः । 

टश्यस्याद्शंनात्तेन चक्रे कुम्भस्य नास्तिता | 
चक्रमूघंवस्ध्वं सदशायामनुपलम्भ्नद् घटनास्तिस्वमेवेस्यतश्च "नासतो वि 

धते भावो नाभावो विद्यते सत' इत्यप्रमाणकं पृवापरान्तयोभौवखरूपादशंनात् , 
शक्स्यारमना ऽपि यद्स्तित्वमस्योन्यते, तत्रापि चिन्त्यम-केयं शक्तिनामेति ? यदि 
घटश्वकूपाद्धित्नासो, तह पररूपेण घटोऽस्तीति खरूपेणेव घटास्तित्वमुक्तं भ 
वेत्त प्रव्यक्तविरोधाननिरस्तम्, श्रसत्करणपन्ते च यश्वोदितं “शशविषाणाधपि 
क्रियेते'ति, तन्न, व चनव्यक्स्यपरिज्ञानात्, यदसत्तक्कि यते इति नेयं वचनन्यच्ति- 
रपि तु यच्छरियते तदसदिति । 

खरूपसष्टकायीदिहैतवो यदिधायिनः । 
दृश्यन्ते जन्यते तद्धि न ग्योमङ्ुु मादिकम् ॥ 



सत्कायेवादनिराकरणम् । १. 
प्रागभावदशायां च हेतुव्यापारदशनम् । 
न तु प्र्वंसवेलायामतः कमनुयुन्उमहे | 
उपादानं तु सवस्य यन्न सवत्र रश्यते । 
तन्न कायस्य सद्धावाद्पि सेवं निरीक्षणात् ॥ 
अध्यत्वे व्यवहारो ऽपि नैवापव; प्रत्यते । 
यथोपलब्धं वृद्धेभ्यस्स तथैवानुगम्यते ॥ 
तेलार्थ सिकताः करश्चिदाददानो न दश्यते । 
अष्टा चाद्य नान्यो ऽपि तदथीं तासु धावति ॥ 
्रन्वयव्यतिरेको च गृद्येते व्यवहारतः । 
छनादिश्वेष संसार इति कस्यानुयाज्यता ॥ 

रथ वा शक्तिनियमादेवोपादाननियम उपपर्स्यत, 
शक्तिस्त्वनित्या सुक्चमा च नेह का चिदुपेयते । 
तदभ्युपगमे निस्यं कार्योँत्पाद्भ्रसक्तितः ॥ 

किन्तु योग्यतावच्छिन्नखरूपसहकारि सन्निधानमेव शक्तिः , सेवेयं द्िबिधा 
शक्तिरुध्यते श्रवस्थिता ऽऽगन्तुका च , सखाश्यवस्दिन्नं स्वरूपम् श्रवस्थिता श- 
क्तिः , आगन्तुका तु दण्डचक्रादिसंयोगरूपा, शक्तिदरयकृता च कायनिष्यत्तिर- 
सकृद् दृष्टेति तदथिभिस्तु तदुपादानम् , योग्यता ऽपि नाथौन्तरं किच्विरकिन्तु 
वस्तुविशेष एवेत्येवं सद्विनियमादुपादाननियमसिद्धेन सत्कायम् । न च शक्ति- 
रेव कायमिति वक्तम्यम् , कायस्रूपस्य ततः प्रथगभूतस्य भतीत्या व्यवस्था- 
पनात् , शक्तश्च कायते कायौदेव कार्याखादोऽङ्गीकृतः स्यात् , न च घटाद् घट- 
उत्पत्तमहंति । शक्तेश्च कायंमुरपथते इत्यभ्युपगतमतो ऽन्यत्कायमन्या च शक्ति- 
रतुवाच्यवाचकयोग्यज्गवयव्यखकयोश्च दीपघटयोरभयाभ्निता शक्तिृष्टेति काय 
कारणयोरपि सा कथमनुभयापिष्ठाना भवितुमहति , सति च द्ितीये कायो. 
ष्ये तदाश्रये कथमियमुभयाभरिता स्यादिति, नैतदेवं यथादशनं शक्तरभ्युपग- 
मात्तशचेकत्र रष्टरूपमन्यत्रापि मृग्यते, वास्थवाचकयोव्यङ्गचञ्यञ्जकयोश्च द्योः 
पृथक्त्वेन दशनादुभयाश्रिता शक्तिरद्गीक्ृतेति हैतुद्रयस्यानुपलम्भाक्तेवरकारण- 
वृत्तिरेव शक्तिस्तक्छृतश्चोपादाननियमविचारो युक्तः । 

उत्पत्तौ खल्दु सिद्धायामुपाद्ानं विचायते । 
सतस्तु सेव नास्तीति क्रिमुपादानचिन्तया ॥ 

सत्कार्यवादे च सुतरामुपादाननियमो दुघंटः, सवस्य सवत्र भावात्सिकता- 
तिलसरस्तीरकेदारव्युप्रवीजजनिताङ्करादिकायक्रमोत्पाथमानतिलस्वरूपपयोलो- 
चनया तिलेभ्विव सिकतास्वपि तेलसम्भवात् , सवस्य सवत्र चारितते नियत. 
पदाथंप्रतिष्ठितहानोपादानादिग्यवहारः सकट़ एव विष्ठृवेत, अपि च प्रायश्चि- 

।; 



र न्यायमञ्चयाम् 
तमेष तपस्वी तप्तछ्रनष्ुमतिकष्ठं कथं चरिष्यत्ीति महन् ! गतोऽसि का- 
एयम् , अन्नं च तानद्श्नाव्यन्ते च वर्घोऽस्तीति विदभक्तणणसप्रायरिचत्तीयत 

एवायभिस्यलं सत्कायवादप्रमादेन । 
यदपुनरत्राभाशि--कारणानुपमर्देन कायानुलखादादभावाद्धावोत्पत्तिभवेततत्र 

चानन्तरवृ्युतत्तिनियमो न स्यान्-इति, तदप्ययुक्तम् , मूतोनां समानदेशत्ववि 
रोधात्कायकारणयोरेकदेशःवं नेष्यते नैतावता भावोत्पत्तिरभावाद्भवितुमहति 
कारणएपदेन तदुपादानदशनादत एवानन्तयनियमो ऽप्युपपन्नः, न च कायका- 
रणयोरभेदात्सत्कायमिति वक्तव्यम् , तयोः प्रत्यत्तसिद्धभिन्नसररूपत्वात् । 

यत्त॒ निरालम्बना कारकप्रव्तिरिति चोदितं परितं तद्वाष्यकारेण(१) "वु 
द्धिसिद्धं तु तदसत् ( गोः ३।१।५०।११ ) इति, वृद्धव्यवहारतः कायकारण- 
भावमवगम्यामुष्मात्तारणादिदमीदशं का्॑मुलद्यत इति बुद्धी निधोयं कारका- 
शि कतां नियुहन्ते इति न नि्िषयः कारकत्यापारः, तदेवं सत्कायवादस्य नि 
षप्रमाणकत्वात्तन्मूलान्वयादिहेतुसिद्धचभावान्न प्रधानास्तिस्वसिद्धिस्तदभावा्च न 
तद्विकतिनित्या बुद्धिरपि तु ज्ञानोपलन्धिरूपेवेति सम्यक्सुत्रितं षुद्धिरूपलग्धि- 
ज्ञानमित्यनथान्तरमभि'ति, इतश्चानित्या बुद्धिः जानामि ज्ञास्याम्यज्ञालिषमिद्यु 

पजननापायधमतया पाकादिवत्काल्रयेऽपि प्रकाशमानघाज ज्ञाकृग्यतिरिक्ता 
याश्च बुद्धेरप्रतिभासनात् , अयं तु विशोषः-पाकादिक्रियाणामोदनादिपलावच्छे 

ददारकं कालवततत्यमपि भवति, उपलब्पेस्तु वस्तुखरूपप्रकाशनमात्रपरिसमाप्त- 
प्रयोजनायाः कालवेतत्यं नास्स्येवातत एवानित्यसेऽप्युस्न्नापवगिणीमेव बुद्धिमाच 
छते शब्दवन्न घटादिवत्कालान्तरस्थायिनीमिति, सा चेयं बुद्धिरास्मान्तःकरण 
शब्ददीपेन्द्रियाथाद्यनेककारककलापकायापि सती न बाह्ये न वाद्यकमणि सम 
वेति, न बाह्यकरणे चक्षुरादौ नान्तःकरणे मनसि किन्तु कत्येव, कतौऽपि च 
नित्यो विभुरात्मा न भूतसङ्घातसखभावः कायस्तस्या च्माश्रय इत्यात्मपरीक्तायां 
निर्णीतं गुणत्वमपि च तस्यास्तत्नव दशितम् । 

नन्वेवं तहि न बुद्धेरनित्यत्वं विनाशकारणाभावाद्, द्विविधो हि गुणानां 
विनाशदेतुराश्रयविनाशो विरोधिगुणप्रादुभावो वा, नेहाश्रयविनाशो नित्यत्वादा- 
त्मनो, न च विरोधिनमस्याः कं चिद् गुणमुपलभामहे। न, शब्दबदाशुविनाशि- 
त्वात् , नित्याकाशरुणो ऽपि शब्द्: शब्दान्तरमारभ्य यथा विनश्यति तथा बुद्धि- 
बुद्धचन्तर मारभ्य विनश्यतीति तथा दशनात्कत्प्यते, यावांश्च कश्चन विनाशद- 

= नत म न= मन 

( १ ) इद्धिसिद्धमिति । तस्कायेम् , असत्--प्रागमावप्रतियोगि, बुदिसिद्धम्- 
दया विषयीकृतम् , तथाहि इइ तन्तुषु पटो भविष्यतीति जात्वा कुविन्दः प्रवर्तते 

न त परोऽस्तीति ज्ञात्वा तथासति सिद्धसेन ञाते इच्छामावात् प्रशस्यनुपपते 
रित्थ; 



मनः परीक्षा । रे 

शनमेदोपलम्भादिः शब्दश्यानित्यतायां न्याय उक्तः स सर्वोपि बुद्धां प्रयोज 
नीयः, श्रत एव न बुद्धीनामेकप्रमात्वत्तीनां यौगपद्यं विद्यते शब्दानामिवक- 
वक्तृप्रयुक्तानाम् , विनश्यदविनश्यदशयोस्तु बुद्रयोराञ्चुविनाशतरेऽपि योगपद 
मनुभवादुपेयत इत्यलमतिविस्तरेण, बुद्धरनिव्यतायां च प्रायेण सववादिनाम- 
विवादः, अन्यथा कथमाह जमिनिः 'सत्सम्प्रयोगे(१) पुरुषस्येन्द्रियाणं बुद्धि. 
जन्म तस्प्रत्यक्तमि'ति। 

श्रचिररुचिवत्तस्म।द् बुद्धिनिसगविनश्वरी 
भवति जनकः स्वात्मा तस्याः स ए तदाश्रयः । 
भवमनुभवेस्तापेः पापा तमेव युनक्ति सा(२) 
्यसनजननीमेतामस्माच्यजेत् परमाथवित् ॥ 

मनसा क्षणम् । 

युगपच ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम् ॥ [ गो० १।१।९६। | 
मनसो यदेव सच्छे प्रमाणं तद्गम्यत्वमेनाध्य छन्तणं समानेतर जातीयव्य- 

बच्छेदकारित्वात् । 
नु मनस इन्द्रियतवात्तदरग एव पठनं युक्तं किमर्थोऽयं प्रुथङ् निदेशः, न; 

धममेदात्, भोतिकानीन्द्रियाणि नियतविपयाणि, सगुणानां (३) चेषामिद्दिय 
भावो मनस्तु न भोतिकं न नियतविषयं न चास्य सगुणस्येन्द्ियभाव इति, तच्च 
न भोतिकमकायंत्वादत एव न तद्गुणयागि न च नियतविषयं सवंविषयस्वं 
त्वस्य सकलबाद्यन्दरियाणामधिषठानत्वात्तदधिगम्यसुखादिविषयभ्राहिस्वाच, वा 
देन्दियाणि हि मनोऽपिष्ठितानि स्वविषये प्रवत्तितुमु्सहन्ते चश्चुदीनि नान्य 

था, कस्मादेवमिति चेयुगपञज्ञानानुपपत्तेः, उत्तरकालं च ब्यन्द्ियव्यापार- 
विरहेऽपि तदथवमषोत्(४) । 

( १ ) सदिति । सता विद्यमानेन वस्तुना हश्दियाणां सम्प्रयोगे सम्बन्धे सति 
ह् बुद्धिजस्म तत्प्रत्यक्षमित्यथंः । 

(२) सा बुद्धिरेव भवमनुभवैः मवतापेश्चास्मानं युनक्ति अतो ध्यसनजननीं 
बुद्धि परमार्थ विच्यजेदित्यर्थः । 

( ३ ) सगुभानामिति । विकशेषगुगवत।मिधथैः । तेन पद्कुयाद्विगुणस्य मन. 
लि सच्वेऽपि न क्षतिः । 

( 8 ) तद्थावमर्षात्-- तदर्थल्मरणात् । म च तदानीं स्मरणं बाह्ये निद्िरजन्यं 
मंविहुमहेति बाहयेन्दियाणां विरमात् , नाप्यङृरणकमतः स्मरणास्यथानुपपस्या मनः 
करण्यते इति भावः । 



£ ..: न्यायमञ्जयाम् 
[ 

द्मस्तरेकेन्द्रियगम्येषु कचिल्ातिगुणादिषु । 
विज्ञानयीगपयं यन्मनसस्तन्न साधन् ॥ 

तन्न विषयादिोषेण दूरत्वादिना जात्यदियुगपद् प्रहीतुमशक्यस्वात् , 
यत्त॒ ननिन्द्रियग्रा्येषु युगपर्सन्निहितेष्वपि गन्धरसरूपादिषु विषयेषु त- 
ए च स्वकायोनुमितसन्निधनेषु सत्स्वपि यदसंनिधानात् तेषु करणेषु 
युगपदुलग्धयो न भवन्ति ततो ऽवसीयते नूनं कारणन्तरधमेषु करणेषु युग- 
पदुपलब्धयो न भवन्ति ( परीदयते ) तश्च मन इत्याख्यायते । 
ननु च- 

सुगन्धि शीतलां दीघामश्नन्तः पूपशष्छुलीम् । 
कपिलत्राह्यणास्सन्ति युगपसच्चनु द्यः ॥ 

श्मपि च श्रयं खह्वध्यापको ऽधीते व्रजति कमण्डलुं धारयति पन्थानं ष 
श्यति शणोत्यरण्यजा् शब्दान् बिभ्यद्चाललिङ्गानि बुभुत्सत इति कमाप्रह- 
णाद्युगपदेता बुद्धयोऽस्य भवन्तीति, नाशपत्तेः सूच्यप्रमिधमानकोकनद्दलक- 
वुम्बकवद तिसुदमत्वात्कालस्य क्रमस्तत्र न विभाव्यते भवितव्यं तु तेनेति, यदि 
क।रणान्तरनिरपेक्तचक्षुरादिकरणसाध्या एव रूपादिविषयोपलग्धयस्तदुत्तरका- 
लंमुपदतकरणानामपि कथं स्मरणादिरूपस्तदबमशंः, रतो नूनं नयनादिवत्कर- 
रन्तरं तद्भ्राहि विद्यते । 

श्रव्यापकं च तत् , व्यापिते हि बुद्धीनां यौगपद्यं न निवक्तेत, श्रपि चायं 
ऽयवदार उक्तंऽपि कचिद चसि कश्चिदाह --नाहमेतदशनौषमन्यत्र मे मनोऽभूत्- 
दति, तस्मान्न व्यापकं मनः| 

परतिशरीस्मेकं च तत् , श्ननेकृते पुनरपि ज्ञानयौगपद्यानपायात् । 
क्रियावश्च तन्िन्कियेणेन्दरियाणामधिषएठातुमशक्यस्वात् । 

भूत च तत् श्रमूतस्य क्रियालुपपत्तेः, मूतंते सति नित्यं च निरवयवत्वा- 
दूनाभ्रितत्वाश्च, मूतत्वं स्वनित्यतायामप्रयोजकमिति व्यामः | 

निरवयवं च तत् श्रवयवकरपनायां प्रमाणाभावात् । 
वैगवच्च तत् रासं च्वारादाशुसश्वारमन्तरेणोपलब्धिदे्यस्य दृष्टस्यानुपपत्तः | 

श्द्रियसंयोगि च तदू द्रव्याद्, द्र्य च तद् वेगादिगुणयोगाकियाव- 
च्वेतनाभितेत्वाश्च । 

अचेतनं च तत् करणत्वादितरेषां छेकत्न शरीरे चेतनदयसम वेशादथ्य- 
बष्ारः स्यादिति, तस्मादेवंरूपं मनः । 

साख्योक्तं तु तस्य रूपमयुक्तमिति तसमक्रियानिषेधादेव व्याख्यातम् । 
छन्यान्यपि स्मरत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वपरोञ्ञानानि अनन्तरसुखदुः- 

लेच्छाद्रेषादिविषयम्राहीणि च ज्ञानानि मनसो हिङ्गानि सन्त्येव, तेषां बाह्य. 



प्रवृत्तिपरीक्ता | ४९ 

ल्द्रियन्यापारसाभ्यत्वासम्भवाकरणरहितायाश्च क्रियाभिनिवरत्तेरदशंनादिति, 
ममृतिस्तावन्मनोजन्येवानुमानागमज्ञानं तु परोक्ताथभिषयतान्मानसं, संशयो 
ऽपि मानसः करिचद्रदयते, प्रतिभा सा मानसी द्रितेव~'शवो मे भ्राता ऽऽगन्ते' 
ति, स्वप्रज्ञानमवरतेन्द्रियप्रामस्य भवत्कथं न मानसम् , तर्को ऽपि संशयवत्क 
चिद्धिषये मानसो भवत्येव, सुखादीनां तु ज्ञपिवदुस्पत्तिरपि मनोनिवन्धेनेव, 
कायौणामात्मगुणानामुखत्तो प्रव्यासन्नकारणान्तरसम्भतेऽप्यारममनःसंयोग ' 
स्यावधृतसामथ्यंस्यासमवायिकारणत्वादतश्च विषयानुभवजन्ये ऽपि सुखादो 
मनस्संयोगः कारणम् , सुखादीनां च बोधखवरूपत्वं सवेधत्वं च निरस्तम् , च. 
तसतदुपलभ्धौ मनस एव कारणता । 

तदिदं मनः पुवकृतदुमाशुभकमसंस्कारवताऽऽःमना तद्शोदेवं शरीरदैरो 
संयोगं प्रतिपद्यते तत्रैव च जीवनव्यवहारः, विपरयमानकमाशयसहित श्रास- 
मनःसंयोगो जीवनभिति हि वदन्ति, संधुक्तमाटमना मनस्तेषु तेषूपपत्तिस्थानेषु 
नानाविधभोगसाधनतया संसारकारणं भवति, निव्यत्वादात्ममनसोस्संयोग इति 
न हि प्रथमो नाम करश्चि्कालः समस्ति आ्रादिसगस्यापि पूवंसगंसपिक्ञत्वात् 
ईश्वरोपि कमपेत्त एब विचित्रस्य जगतः खष्टेति निर्णीतमेतदिति कतं विस्तरेण 

विद्धत्युखादिभोगं वहश्च तरलेन्द्रिाश्चसारथिताम् । 
बन्धनिमित्तं मन इति मनल्िना यत्नतो हेयम् ॥ 

भरट्तिरक्षणम् । 

प्रृत्तिवाग्वुद्धिशररिारम्मः [गो° ९।१।१७] 
वागिति वणोत्मकशब्दकारणसंयोगायुच्यते नेन्दरियमिति व्याख्यातम् , 

बुद्धिरिति मन इहोच्यते नोपलब्धिः, शरीरं प्रसिद्धं तेषामारम्भो व्यापारस्सेव।- 
रम्भ इति सवथा तदीयक्रिया प्रवृत्तिरित्युच्यते । 

प्रबत्तिभिदाः । 
सा चं द्विविधा पुर्या पापिका च, तन्र पापिका-वाचा चतुर्विधा, मनसा त्रिवि. 

धा, शरीरेण त्रिविधेवेति दशविधा, वाचा प्रवृत्तिः तत्रानरतपरषसूुचनासम्बद्धव 
चनरूपा चतुविधा, परद्रो््परद्रव्याभिलाषानास्तिक्यायुध्यानर्मा त्रिविधा मन- 

सः प्रवृत्तिः, हिंसास्तेयप्रतिषिद्धाचरणकूपा त्रिविधा शरीरणः प्रवृत्तिः, मेथुनकर. 
णमेवंप्रकारघुखाव्युपलक्षणं सेयं दशविधा प्रवृत्तिरनवरतमभिऽवलतो निरततिश- 
यदुःखरेदनादायिनो नरकानलस्येन्धनम , पुण्या ऽपि सर्यम्रियहितवचनखाध्या- 
याभ्ययनशूप। चतुविधा वाचा प्रृत्तिजपयज्ञे हि खाध्यायपाठ उपांशुना ऽन्तः। 
संकल्येन बा, शस्परहानुकम्पापरलोकश्रद्धात्मिका त्रिविधा मनसा प्रवृत्तिः, दान. 
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वरित्राणपरिचरणरूपा त्रिविधा शरीरेण प्रवृत्तिरितीयमपि दशविधेव, एषा चं 
स्वगंसदनद्वारसोपानकस्पा, सेयमुभयतो विंशतिभेदाः प्रवृत्तिः संकतेपतो द्विधेव 
विधिनिषेधात्मकतद्वगमोपायभेदात्। 

विधिनिषेधकारण एव हि सदसत्कमावगमः, वत्र विहितानुष्ठानं सगय 
निषिद्धाचरणं नरकायेत्येवं खुखदु.खोपभागस्थानशरीरन्द्रियादयनमिसम्बन्धनि- 
बन्धनमेषा प्रवृत्तिभवन्ती संस।रस्य परमं कारणं भवति , यो ह्ययं देवमनुष्य- 
तियग्भूमिषु शरीरसर्गो यश्च प्रतिविषयं बुद्धिसगों यश्चार्मना सह मनसः सं- 
सगः स सवं; प्रवृत्तरेव परिणामविभवः , प्रवृत्तेश्च सध्या: क्रियातरात्तणिक- 
त्वेऽपि तदुपहितो धमोौधमशब्दवाच्य श्रात्मसंस्कारः क्म॑फलोपभोगपयन्तस्थि- 
तिररस्येव , न च फलमदत्वा धमाघमो क्षीयेते अन्त्यघुखदुःखसंविद्वियोधिनौ 
हि धमोधमोवुदाहरन्ति , न च जगति तथाविधं किमपि कायंमस्ति वस्तु यन्न 
धमोधमोमभ्यामाज्तिप्तरसम्भवमिति तदुच्छेदे मुमुक्तणा यत्न न्रास्थेयः। 

इति वितनुतः पुण्यापुण्यप्रवरत्तिसमुद्भवो 
निगमवदिमौ धमोधमो रुचं भवबन्धने । 
यदि निरवधेदुःःखस्यान्तं चिकीषसि सवथा 
परिहर मनोवाक्कायानां प्वृत्तिमनगलाम् ॥ 

दषरक्षणम् । 
प्रवतैनालक्षणा दोषाः ॥ ( गो० १।१।१८ ) 

प्रवतना प्रवृत्तिः सा लक्तणमेषामिति प्रबतनालक्तणा दोषाः, दोष्रयुक्तो हि 
पुरषः पुण्ये कर्मणि पापे वा प्रवततते । 

ननु च प्रत्यात्मवेद्नीयदोषाणां खरूपमपरोक्तमेतरिकमेतेषां लक्तणतो रूपं 
निरूप्यते, सत्यं, प्रत्यादमवेद्नीयसेऽपि यदेषां प्रवतनालक्तणत्वमुपदिश्यते तव्- 
नेन रूपेण संस्ारकारणत्वज्ञापनार्थ,धमौधमविदितो हि शरीरादि दुःखापिष्ठान- 
सम्बन्धः, पदूबीजस्य च कमणः कारणं दोषाः कमणि पुमांसं प्रव्त॑यन्तीति 
प्रवतंनालक्तणा इत्युक्ताः , परसन्तानवतिनां वोषाणामप्रत्यक्ञत्वात्तसप्रतीतये प्रव- 
तंनाक्तणत्वकथनमिति त्वपव्याख्यानमस्पप्रयोजनत्वादिति । 

दोषमदाः । 
तेषां दोषाणां श्रयो राशयो भवन्ति रागो दवेषो मोह इति, तत्रानुकलेष्वये. 

ष्वभिहाषलक्षणो रागः प्रतिकूलेष्वस्लक्षणो देषः वस्तुपरमाथापरिच्छेद- 
लक्षणो मिथ्याबखायो मोहः । 

नयु चेष्यौतसूयाङोभनानमवमस्सरादिदोषान्तरसम्भवात्कर्थं त्रय एव दोषाः, 
म शष्यदीनां यथानिरदिष्टेष्ेवान्तभोवात् , कामो मत्सरः स्पृहा ठृष्णा लोभ इति 
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पच्चप्रकारो रागपक्तः , स्रीसंभोगेच्छा कामः, यदन्यस्मे निवेधमानमपि वस्तु 
धनवन्न ज्षीयते तद्परिव्यागेच्छा मसरः , श्ननात्मीयवस्स्वादित्सा स्प्रहा, पुन. 
भवप्रतिसन्धानहेतुभूतेच्छा वृष्णा › निषिदधद्रव्यग्रहणेच्छा लोभ इत्यभिलाषपर- 
कारमेदाद्रागपक्त एवायम् , द्रेषपन्लोऽपि पञ्चविधः, क्रोपेष्यसूयाशो्ोऽमष 
इति, ध्क्तिम्त्रादिविकारहेतुः प्रञ्वलनात्मकः क्रोधः, साधारणेऽपि वस्तुनि प- 
रस्य दशंनाधसहनमीष्यो, परगरेष्वक्षमाऽसूया, परापकारो द्रोहः, श्रदशितमु- 
खादिविकारः परं प्रति मन्युरमष इव्यस्टनप्रकारभेदादेव द्रेषपत्तः, मोहपकष्तु 
लुर्िधो मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा मानः प्रमाद् इति, ्रतस्मिश्तदिति ज्ञानं 
मिथ्याज्ञानम् , किं खिदिति विमशों विचिकित्सा, श्रसद्गुणाभ्यारोपेण स्वो. 
न्कषनुद्धिमोनः, कियदेतदि्यवज्ञया कतन्याकरणं प्रमादः, स एव मद् इया- 
ख्यायते, सोऽयं त्ापरिज्ञानप्रकारभेदान्मोहपक्तः, एवं त्रय एवैते दोषाः, शो. 
करवा तु सुखदुःखे उच्येते न दोषान्तरम् , तेषां तु मोहः पापतमः इतरयोस्तु 
तद्धीनास्लाभत्वात , मूढस्य हि यगद्रेषो भवतो मिध्यासद्कस्पादुसद्यमानयो- 
रनुभवार्कुसङ्कस्पश्च मिथ्याज्ञानप्रवृत्तिरेव, मिध्याज्ञानस्येव भगवतः समिदं 
विष्टसितं योऽयमनेकप्रकारः संसारदुःखभारः) यद्येवं न तहि मोहृश्य दोषत्वं 
दोषकारणत्वादिति न लक्ञणनपायात् +सस्यपि दोषान्तरहेतुखे स्वयमपि पुरुष- 
्रवृत्तिप्रयोजकत्वलक्षणयोगाद्रागवद् दोपत्वं न मोहनो विजहाति । 

दोषश्चमनापायः। 
त इमे दोषाः संसारहेतव इति यत्नतः शमनीयाः, कथं पुनरमी शमय 

शक्याः? उक्तमत्र नाकस्मिकाः न निस्याः नाज्ञाततशमनोपाया न चाशक्यप्रतिक्रिया 
इति, विस्तरतश्चेतदपतगाहिके परीक्तिष्यते, मिध्याज्ञाननिमित्ताः खस्वेते दोषा- 
स्तस्मिन्सभ्यगक्ञानप्रभावनिहते हेतारभावान्न भवन्त्येवेति । 

नन्वेवं प्रसवविनाशकारणयारेकत्वादेक एव दोषो भवेदिति भित्वं नोपपद्यते, 
न, अनुभवसिद्धभेदत्वात्,अनुभूयते हि रागदरेपमोहानामितरेतरविभक्तं स्वल्पम्, 
कारणेकप्वं तु न प्रयोजकमेकस्मादेव उवलनसंयोगादुखयमानानां बिनश्यतां च 
पाथिवपदाथवृत्तीनां गन्धरसरूपस्पशोनां नानाखदशनात् , भतः सृक्तं दोषाणां 
्रेराश्यमिति । 

संसारकाराभवनप्रवेशमागोस्त एते रय एत्र दोषाः । 

एषां प्रहाणोयममादधानो न जन्ममृत्यु पुनरभ्युपेति ॥ 

प्रेय मावरुक्षणम् । 
पुनरुत्पत्तिः प्रेल्यभावः ८ गो० १।१।१९ ) 

कस्येयं पुनरःपचिरुच्यते भास्मनः शरीरस्य त्रा, तत्रात्मनो निष्यत्वादुस- 



४६ न्यायमश्नयोम् 
तिरेव नासिति का कथा पुनःशब्दाथस्य, शरीस्य तूखत्तिरस्ति न तु पौनःपुन्येन, 
न हि मरतं शरीरं तदेव पुमरुखध्ते, तस्मास्पुनरस्पत्तिः प्रेत्यभाव इत्यवाचकं सू- 
त्रम् , उच्यते, पुनःशब्दाथस्य यन्न उपदिष्टस्य परिहुमशक्रयत्वादास्मनश्च स्था- 
यितेन क्रियाभ्यावृत्तिसम्भवात्तस्येव पुनः पुनरुखत्ति ब्रूमः, उत्पत्तिवन्मरणसपि, 
सोऽयमात्मन एव मृत्वा पुनजन्म प्रेत्यभाव इति । 

ननु जन्ममरणे उमे श्रपि नित्यत्वादात्मनो न संस्त इत्युक्तम्, सत्यं शरी- ` 
रादिसंयोगवियोगयेस्तु तथाऽभिधानान्न दोषः, मरणमात्मनो भोगायतनदेहेन्द्रि- 
यादिवियोग उच्यते जन्म तु तत्सम्बन्धः, ते च ते विपच्यमानकमौशयानुसा- 
रेण देहैन्द्रियादित्यागोपादाने एव मरणजन्मनी क्रियाभ्याव्रच्या भवन्ती प्रेत्यभाव 
इत्युच्यते, स एव च संसारः, तदित्थमनुध्यायतः कस्य सचेतसो निर्वेदो नोदी- 
यात् › तदुक्तम्-- 

जराबियोगमरणन्याधयस्तावदासताम । 
जन्मेव कि न धीरस्य भूयो भूयस्रपाकरम् ॥ 

प्रथ येरत्पद्यमानेदेहेन्द्रियादिभिरात्मनः सम्बन्धस्तेषां कथमुतत्तिरित्युक्तं 
सूत्रकृता, ग्यक्ताद्य क्तानामुत्पत्तिः प्रत्यक्ञप्रामारयादिति, (गो ५।१।११) व्यक्ता- 
दिति कपिकाभ्युपगतव्रिशुरणत्मकाव्यक्तरूपकारणनिषेधेन परमाणूनां शयीरादौ 
कायं कारणत्वमाह् । 

परमाणुसाधनम् । 
1 

तथा हि पाथिवमाप्यं तैसं वायवीयमिति चतुविधं कार्यं खावयवाभित. 
मुपलभ्यते, तत्र यथा घडः सावयवः कपालेष्वाश्चित एवं कपाङन्यपि सावय- 
वस्वात्तदवयवेषु तदवयवा श्रपि तद्नयवान्तरेष्वि्येवं तावश्चावत्परमाणवो नि. 
रबयवा इति, यत्न यावतः कायंजातस्य स्वावयवाश्चितस्य प्रव्यत्तेण हणं तत्र 
तदेव प्रमाणम् , तदपि हि कायं खावयवत्वास्परिदृश्यमानकायवत् , निरवयवे 
तु तस्य परमाणुत्वमेव परमाणुषु च सावयवस्वस्य च दैतोरसिद्धस्वान्नावयवा- 
न्तरकल्पना, तेषां हि सावयवत्वे तदवयवाः परमाणवोऽलुमीयन्ते लोष्टस्य प्रवि- 
भज्यमानस्य भागास्तद्ागानां च भागान्तराणीस्येवं तावधावदशक्यभङ्सवमदश- 
नविषयत्वं च भवति, तदयत्तयोः परमवयवविभागो न सम्भवति ते परमाणव 
उच्यम्ते तेष्वपि हि विभश्यमानेषु तदवयवाः परमाणवो भवेयुन ते तदेवञुत्प- 
त्तिविनाशक्रमस्येदशो दशनास्सन्ति परमाणवः । 

छत्र हि त्रयी गतिरस्य घटादिः कोयंस्य निरवयवत्वमेव बा ऽवयवानन्त्यं 
` वा परमार्बन्तता वा, तन्न निरबयवत्वमनुपपन्नमवयवानां पदे त ५ घटे 

च कपालानां प्रत्यत्तसुपलम्भात् , अनन्तावयवयोगितेवमपि न युक्तं मेरसष- 
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पयोरनन्तावयवयोगिसाविरेषेण ॒तुर्यपरिमाणतभ्रसङ्गात् , तस्मासरमाणव. 
न्ततैव युक्तिमती। 

इहवरसाधनम् । 
त इमे परिमाणवश्चेतनेच्छप्रेरणमन्तरेण विशिष्क मकमितरेतरसंघटनम. 

लभमाना: कायंसिद्धये न पयाप्मुयुरचेतनत्वादिति चेतन एषामधिष्राता सक 
लमुवननिमौणमतिरीनधरोऽभ्यु पगतस्तस्सिद्धये च सकलक्रुतकतिमिरतिरस्कार- 
पूवक प्र वमेव निरवद्यमनुमानमुपपादितम् , ईश्वरोऽपि नानेकात्मवृत्तिविपाको 
नमुखधमाधर्मसंस्कारवेचित्यमननरध्यमानो विचित्रस्य जगतो जन्म निमौतुम- 
ह तीत्येब्रदपि दशितम् । 

द्थणुक्रादिक्रमेण कायारम्मानिरूपणम् । 
न च सकृदेव सतो निवंत्यमानकायपरिमाणनुगणसंल्याः परमाणव ए. 

कत्र संयोऽय कायमारभन्ते किन्तु द्यणुक्रादिक्रमेण, सक्रदारम्भे हि कुम्भे भ 
ऽ्यमाने कपालशकराकणचू णौदिक्रममपहाय प्रथममेव परमार्वन्तता भवेत्स- 
व॑संयोगस्य सव विभागेन सहसैव विनाशादतश्च कपरादिक्रमदशनं विरुध्येत श्र 
विनष्टेऽपि घटादौ तन्त्वाद्यवयवाश्रितस्वस्य प्रहीतुमशक्यत्वात् , पस्माणुनां षट- 
स्य च मध्ये कायोन्तरानारम्भादिति, तस्माद् द्रचयणुकादिप्रक्रमेण परमाणव 
कायमारभन्ते | 

ननु द्रत्रेव परमाण प्रथमं संघटेते इत्यत्र का युक्तिरुच्यते, बहूत्वसंख्याया 
महचवपरिमाणकारणएत्वदशनास्त्रिपु परमाणुषु प्रथमं मिलस्सु तत्कायं बहुखसं- 
ख्यया महुत्वारम्भात्तसप्यक्तं प्रसञ्येत, न च तस्प्रत्यक्तमतिसुदेमस्वादतो द्ा- 
भ्यां परमाणुभ्यां द्रचणुकमादावुत्पद्यते, तच्च परम'णुवदप्रस्यक्तमेव महत्वानुत्णा- 
दात् , दचणुकद्रयेन तु कायारम्भ इष्यमाणे तदविशेषप्रसङ्गाद् द्रख्णुक इव तत्रा- 
पि महचोपत्त कारणाभावात् , अतस्िमिद्रवणुकरसत्यणुक्रमारमभ्यते, तत्र च 
बहुत्वसंख्यया महच्वमारप्स्यते प्रतयत्तं च तद्धविष्यति, ततः परं तु क्रमसामान्ये 
प्रमाणमस्ति लोष्टादिभक्तः सावयवखणए्डावयवनिदशनप , क्रमवरिशेषे तु प्रमाणं 
नास्तीव्थमारम्भ इति, यत्र वा दशनमस्ति तत्र तदस्तु, करमविशेषप्रमाणम 
रभ्यारम्भकःपवं तु नेष्यते मूतोनां समानदेशत्वविराधात् › न हि परमाणवः प्र 
थमं कायमारमभ्य तदनु त एवोत्तरोत्तरकालं कायाण्यारभन्ते किन्तु यखरमाणु 
निर्वृत्तं कायं द्रचणुकं तत्कार्यान्तरस्यारम्भकं तदप्यन्यस्य कार्यस्येत्येवं तावथा- 
वरपरिपूणौवयविनिष्पत्तिः, इत्थं "च तन्तुभिः पटः क्रियते न तन्त्ववयवेसरंशुभिरि 
तरथा हयत्तरोत्तरकायोरम्भेऽपि पृवपूवकारणानपायान्मूतानामेकदेशत्वं स्याद् न 
च तद् दृश्यते इति यथोक्त एव क्रमः श्रेयान् ) तदेवमनकार्मसमवेत्रधमोधमसं 

११ 



७४ स्यायमञजगेम् 

स्कारपरिपाकानुरूपप्रसरदीश्वरेच्छ प्रेयमाणपरमाणुक्रियानुपु बी निवस्यमानद्रच- 
णुकादिकायक्रमेख शरीरायवयविनिवर तिरति स्थितम | 

एतद्विपरीतानि तु मतान्तराणि प्रमाणविरुद्धानि, तथा हि नित्यमेव शरी. 
' रादि श्रनुखत्तिधमकमिति प्रव्य्तविसद्धम् , प्रथित्यदिरप्यवयवस्निवेशविशिष्ट- 
तया कायेत्वादितीश्वरसिद्धी निणीतम् , ्रकस्मिकत्वमपि शरीरादेः कायंस्य न 
युक्तम् , कारणएनियमोपलम्भोदनिभित्तायाश्च भावोदत्तेरनुखत्तेः, रभावादपि भा- 
वोत्पत्तिस्ताटगेवेति, गुणात्मकप्रधानविक्रारमहदहकारादिकारणकत्वमपि काय 

स्य प्रथिन्यदेः प्रागेव प्रपच्चतः प्रतिषिद्धम् , अनार्धावय्रविरूपकायौः परमा- 
णव एवते सच्चयविशि्यः सन्तो लाकयात्रां वहन्तीव्येतदपि न समीचीनं सच्च 

यस्य मेदामेद्धिकत्पाभ्यामनुपपद्यमानलास्परमाणनां चातिसोदम्यादप्रतयत्त 
त्वात् , पोद्गलिककायपततेऽपि पर्यायान्तरेण परमाण्नां कथनम्रमाणकत्वं वा 
( अप्रामारणिकम् (?) ) शब्दविवतत्वं तदनुगमाग्रहणाद नुपपन्नम् , परमात्मोपा 
दानत्वमपि न सम्भवति तस्यव निष्प्रमाणक्रस्वान्, नच म कदा चिद्नीरशं 
जगदिति पाद्प्रसारिकामाव्रं कतुमुचितं सगप्रवन्धप्रलय प्रबन्धस्य समर्थितत्वादिति। 

रतश्च परञान्तरदुबलत्वाद्यथोदितः सिध्यति भूतवगःः 
तं यस्तु पश्यन्नपि निह वोत तस्म नमः परिडतशेखराय ॥ 
श्रनादौ संसारे भ्थितमिद्प्रहो मूढमनसां 
जनित्वा जन्तूनां मरणमथ मरत्वाऽपरि जननम् । 
इयं सा दुःखानां सरणिरिति सच्चिन्त्य कृतिना 
विधातव्यं चेतो जननमरणेच्छेदिनि पदे ॥ 

फरलक्षणम् । 

प्रधृत्तिदोषजनितोऽथः फलम् ॥ ८ गो ० १।१।२० ) 

रवृततिदोषाश्च व्याख्याताः, तज्नितोऽथः फलमिल्युच्यते, श्रथंग्रहणं गौण. 
मुख्यभेद प्रदशंनाय॑म् , सुखदुःखे मुख्यं फलं तत्साधनं तु शरीरेन्दरियविपयादि 
गौणम् , सर्र हीदं प्रवृत्तिदोपाक्तिप्रं फलमिस्यक्तपर , तदिदमनादिना प्रबन्धेन प्रव- 
तमानं फलं पुनरुपयुज्यते पुनस्त्यञ्यत इति महतः खेदस्य हेतुरिति भाव्यमानं 
निवेदवेराश्यादिमार्गणापवगोपियोगितां प्रतिपद्यते । 

च्ात्तमात्तं विजहतस्व्यक्त व्यक्त च गृहतः । 
पुंसः फलपटीयन्त्रमहो कष्टः परिश्रमः ॥ 

तत्पुनः फलं कमंणा किं स्च एव सम्पद्यते कालान्तरेण वा † उच्यते-द्वि 
विधं कमं पिहितं निबिद्धं च, तत्र मिधिरलानां.कालनियमो नास्ति, क्रियाफलं 



फलरक्षणम् । ७५ 

दोग्धि पचतीति समनन्तरमुखयमानं दश्यते, विधिफलानां तु नेष नियम इति 
शब्दपरीक्तायां चिवराक्तेपपग्हिरावसरे निरूपितमेतत् , विधिंकलपपि च किं 
चन चोदनावचनपर्यालो चनया मय इति निश्चीयते वृष्टिरिव कारीयीः, किञ्चिद. 
हिकफलमपि कमं वस्तुबलातकालान्तरापेक्तं मवति पुत्रेएटचादि, न हि सहसैव 
निधिलाभत्र्पुत्रलाभः सम्भवति गमसम्भवदेतुभूतभायोपरीरम्मादिक्रमापेन्तववात् , 
ज्योतिष्टोमादि तु स्वगफलं कमफलमस्वतपगहिम्नेव पारलौक्रिकफलमवतिष्ठते 
स्वर्गो हि निरतिशयां प्रीतिस्तदन्यथानुपपत्तिपरिकसिितः कनकगिरिशिखरा- 
दिवां देशः उभयथाऽपि नैतदेदोपभोगपता प्रतिपयते, अनियरतफलं तु चित्रादि 
कं्चिटुक्तं तच युक्तमयुक्तं वेति तत्रेव परीतिम , निषिद्धस्य तु कमंणः स्व॑. 
स्यैव प्रायेण परलोक एव फलं, परदाराभिमषणदौ दि क्रियाफलं सुरतघुखारि 
सयः फलं, निषेधविधिफलं तु नरकपतनं पारलोक्रिकं स्वगवन्नरक्यापि तिरति. 
शयदुःख।त्मनस्तदन्यथाऽनुपपत्तिकसितदेश(श्भाव)स्य वा एतच्छरीरानुपभोग- 
योग्यत्वात् , तीव्रसंगरोगनिघ्रंत्कमं तरिदिवभितसदर प्रत्यासन्नविपाकमिहैव भवति 
नन्दीश्वरनहषयोरिपरेव्यागमविदः, चोरत्रदाध्नादयन्च > चिदटस्यासन्नपस्यवायाः 
प्रायेण दृश्यन्ते एतरस्येवमप विचित्रः कमण विपाकः । 

यदपि चोच्यत--कमकाले फलं नाम्ति फलकाले कम नास्ति कालान्तरे 
च फलस्यान्यसरव्यतं कारएमुपलम्यत सवारिकम्-इति, तदपि पूर्व परिष्टतम् , 
कर्मणां बिनारोऽपि तञजनितम्यात्मत कारस्य घमौधमंशब्दवारयस्य भावात् , 
हरस्य च सवादः कारणस्य व्यभिचारादटकस्पनाया अवश्यं भावित्वात। ध- 
मदियत्मनि फलसमवायात्फजलस्थ च पुत्रपश्वादेरन्यसमत्रेतत्वाद्वि्नाधिक्रस्णतं 
कर्मफलयोरित्यपि न चोद् , रुत्वस्य वुखदुःखात्मनः फलस्य भिन्नाश्रयत्वानु- 
पपत, सुखद ख द्याल्मनि वतेते धमाधम च तरस्थवेवेति । 

दु्रनैव सुखस्य कारएमतस्तद्धतुरागेण किं 
दुःखध्यापि न तत्नित्रन्धनमिति दपम्तदे्ेपु कः। 
तस्मात्कमनिमित्तकं फलमिति ध्यायन्न कुगात्छरती 
सद्धं कमणि येन दुस्तरमसी संसारमापय्यते ॥ 

दुःखलक्षणम् । 

च(धनालश्नणं दुःखम् ॥ ( गे० *।१।२१ ) 
वाधना पीडनं सन्तापनं सरा लक्तणमस्येति वाधनालत्तणं दुःखम , तत्र 

मस्ये दुःखे ष्ये लक्तणशब्दा यथाश्रुत एव वाधनयव हि दुःखखवरूपं लयते 
बाधयति पीडयतीति, गौणे तु दुःखे शरीराद् लये बाधनानुषक्तमिति व्या- 
द्वेयम् । 



७६ न्यायमञ्जयाम् 

ननु च पूवसू्रास्यातेन फलग्रहशेनेव दुःखस्योपदिष्रतवाक्किमयं पुनरुपदेशः.! 
खखग्रस्याख्यानाथं इति चेन्न, पूवापरविरोधात्सक्लप्राणभरदनुभवसाक्तिकसेन च 
सुखस्य प्रत्याख्यातुमशक्षयत्वान्, तसपरत्याख्याने च विवक्षिते किमथ प्रमेयसुत् 
फलोपादानम् , फले खलु सुखदुःखे इति व्याख्यातं ततश्च सुखप्रत्याख्याने दुः- 
खमेवावशिष्यते तक्वानेन दुःखशब्देनव निदिष्टमिति किं फलम्रहणेन । उच्यते-न 
सुखलेशस्य संसारे जन्तुभिरन्तरान्तराऽनुभूयमानस्य प्रत्याख्यानाय दुःखग्रहणं 
सवत्र तथात्वभावनोपदेशा्थं सन्नपि सुखलबो दुःखमेवेति भावयितव्यः तत्स।- 
धनमपि सवं दुःखमेवेति मन्तव्यम् । 

न तद्यवसितं पुंसां तत्कम न तद्वचः। 
न तद्भोग्यं समस्तीह् यन्न दुःखाय जायते ॥ 

तदित्थं दुःखमुखष् तिरश्चा, मध्यमं मनुष्याणां, हीनं देवानां, हीनतरं वीत. 
रगाणमिस्यागमविद्ः) वीतरागाणां दुःखतानवं युक्तितोऽप्यवगम्यते दुःखस्य 
रागनिबन्धनत्वान् । 

तरव तशिचन्ध्यमानं हि सवं' दुःखे विवेकिनः । 
त्रिषसम्पक्तमधुवत्सवै दुःखीभवव्यदः ॥ 
खुखाधिगमलोभेन यतमानो हि पूरुषः । 
सहसखशाखमाप्नोति दुःखमेव तद जने ॥ 
एवं सवमिदं दुःखमिति भावयतोऽनिशम । 
सवपिपत्तिस्थानेपु निर्वेदाऽस्य प्रवत्तते ॥ 
निविण्णस्य च वैराग्यं विरक्तस्य च देहिनः। 
क्लेशकमप्रहाणादिद्रायो निःश्रेयसोदयः ॥ 

नन्वेवं तहि फलब्रहणं न कतभ्यं दुःखपदेनेव गताथत्वादिद्युक्तम्) मेवं त 
स्यान्यप्रयोजनतवात्., प्रवृत्तिदोषजनितःवेन हि फलमनुचिन्तितवतस्तत्कारण- 
योरदुक्रूलप्रतिक्रूलयोरस्य रागद्रेषो मा भूताम् , ्रभ्यावृच्या च ससाधनस्य 
फलस्य हानोपादानस्रोतसोद्यमानस्तत्रारयन्ताय निविद्यतामिति फल ग्रहणम् , त. 
दैवमन्यथा , फलस्य निःश्रेयसोपयोगित्वमन्यया। तु फलत्वे सत्यपि दुःखस्येति । 

दीरधस्य दुःखस्य निमित्तमूतं सुखं च दुःखात्मकमेव सवम् 
मुमु्चुणा हेयतया विचिन्त्यं देहादिदुःखान्तमिदं प्रमेयम् ॥ 
इति निपुणएमति्यो दुःखमेवेति सवं 
परिहरति शरीरे क्लशकमोदिजातम् । 
अजमजरमतत्त्वं चिन्तयन्नार्मतच्वं 
गतभयमपवग' शाश्वतं सोऽभ्युपेति ॥ 

इति श्रीभटजयन्तस्य कृतो श्रीन्यायमन्ञयोमष्टममाहिकम् ॥ 



अपवगनिरूपणम् । ७७ 

ताकेकामिमतापवगेनिरूपणम् । 
एवे शरीराद् दुःखपयन्ते देये प्रमे निर्णति यदथमेतदुपदेशो यत्पर ुपादेयं 

भमेयं यदथः शाखारम्भस्तमपवग टक्तयितुमाह- 

तदत्थन्तवि मोषो ऽपव्रगः ॥ ( गो० १।१।२२ ) 

तदिति प्रक्रान्तस्य दुःखस्यावमश', न च मुख्यमेव दःखं वाधनाख्रभाव- 
मवमृश्यते किन्तु तत्साधनं तदनुषक्तं च सवमेव, तेन दुःखेन वियोगो ऽपवः, 
च्रसित प्रलयवेलायामारमनो दुःखवियोगः स त्वपवर्गो न भवति सगंसमये पु- 
नरक्तीणकमशयानुरूपशरीरादिसम्बन्पे सति दुःखसम्भवादतस्तद्यावर्यर्थमत्य- 
न्तग्रहणम् , ` श्रात्यन्तिकी दुःखत्यावृत्तिरपव्गां न सावधिका, द्विविधदुःखा- 
वमशिना सबनाम्ना स्वे षामात्मगुणानां दुःखवदव मशौदत्यन्तम्रहणेन च स्ब- 
त्मना तद्वियोगाभिधानान्नवानामात्मशुणानां बुद्िषुखदुःचेच्छाद्ेषप्रयत्तधमौ.- 
धम॑संस्काराणां निमूलोच्येदोऽपवगं इद्युक्तं भवति । 

यावदात्मगुणाः सवं नोच्छिन्ना वासनाद्यः। 
तावदाव्यन्तिकी दुःखत्याव्रृत्तिनोवकस्पते ॥ 
धमौषमंनिमित्तो दि सम्भवः सुखदुःखयोः । 
मूलभूतो च तावेव स्तम्भो संसारसद्यनः ॥ 
तदुच्छेदे तु तत्कायशरीराद्यनुपप्लवान । 
नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यत ॥ 
इच्छद्वेषप्रयत्नादि भोगायतनवन्धनप् । 
उच्छिन्नभोगायतनो नारमा तरपि युज्यते! 
प्राणस्य चसिषासे & छोभमोह च चेतसः । 
शीतातपौ शरीरस्य पट्ूमिरदितः शिवः ॥ 

तदेवं नवानामात्मशुणानां निमृरोच्छदाऽपतग इति यदुच्यते तप्ेदमुक्त 
भवति तदत्यन्तबियोगोऽपवगं इति । 

ननु तस्यामवस्थायां कीटगारेमाऽवशिष्यते । 
सखररूपैकमप्रतिष्ठानः परिव्यक्तोऽखलेगंणेः ॥ 
ऊरमिषट्कातिगं रूपं तद्स्याहूु म॑नीपिणः । 
संसारबन्धनाधीनदुःखक्लेशायद् पितम् ॥ 

वेदान्त्यभिमतापवगंस्वरूपनिशूपणम् । 
तेतर वेदान्तवादिन चाहु ः-नायमीदशो मत्तः प्रत्तावतां प्रयत्नमूमिभवितुम- 
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हति, को हि नाम शिलाशकटकःप(१)मपगतमकलघुखसंवेदनसम्पदमात्मान- 
मुपपादयितुं यतेत, सोपांधसावधिकपरिमितानन्द निःष्पन्दासस्वगोदप्यधिकम- 
नवधिकनिरतिशयनेसगिकानन्द खुन्दरमपरिम्लानतत्सम्बेदनसाम््य चतुर्थः 
पुरुपाथमाचक्तते विचक्तणाः, यदि तु जडः पाषाणनिर्धि्चेष एव तस्यामवस्थाया- 
मात्मा भवेत्तत्टृतमपवगंण संसार एव वरमवस्था( नं ? ) यत्र॒ तावदन्तरान्त- 
राऽपि दुःखकद्टुपितमपि स्वस्पमपिः सुखमुपमुञ्यते, चिन्व्यतां तावदिद् किमस्प- 
सुखानुभवो भद्रक उत सवसुखोच्लेद एव, तस्माज्नित्यघुखमारमनो मह च्ववद्- 
स्तीव्यागमप्रामाणयादुपगस्यताम् , तच्च संसारदशायामविध्ावरणवशेन नानुभू- 
यते तच्छज्ञानाभ्प्ा स्भावनाभिभूतनिरन्तराविद्यावरणस्त्वारमा तस्यासवस्थायां 
तद्नुभवतीति। 

वेद न्त्याभेमतमोक्षस्वकूपखण्डनम् । 

तदिदमनुपपन्नम् , आत्मनो निव्यतुखसत्तायां प्रमाणाभावात्, प्रद्यक्तं 
तावदस्मदादीनामन्येषां वा केषां चिद्सिमिन्नथं न प्रभवतीति केयं कथा, अनु- 

मानमपि न सम्भवति लिङ्गलेशानवलोकनादिति । 
ननूक्तमेवानुमानमपवगाय यः प्रक्ञावतां प्रयत्नः खुखसिद्धये दि बुद्धिमन्तो 

तन्ते नाश्मकत्पमात्मानं कतुमिति तदयमिष्टायिगमार्थो मुयुकतोः प्रयत्नः प्र. 
तापू कारिप्रयनत्वान् कृष्यादिभ्रयत्नवदिति । 

नानिष्रोपरमाथत्वादनिषएरस्यापि शान्तये । 
सन्तः प्रयतम्राना हि रश्यन्ते त्याधिषेदिताः॥ 

प्रतिदुवहश्चायं ससारदुःखमार इति तदुपशमाय व्यवस्यन्तः सन्तो न 
निष्प्रयोजनप्रयत्ना भवन्तीव्यनकान्तिको हेतुः । 

च्थागमादवगम्यते वरिभुतवेनेव नित्येन सुखेनाविनाकृत श्मात्मेति, तथा 

च पठयते विज्ञानमानन्दं व्रदयेति, स्यादेतदेवं यदयेददेव केवलमागमव चन 
मश्रोष्यतत वचनान्तरमपि तु श्रयतेननदह् वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहं 

तिरस्ति अशरीरं वात्र सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः इति । 

ननु भवतपठितमागमवचनमन्यथा ऽपि व्याख्यातुं शक्यते सशरीरध्येति 
प्रकरमात्सांसारिके सुखदुःख शअनुक्रूलेतरविषयोपलम्भसम्भवे तदानीमशरीर- 

मात्मानं न स्प्रशत इत्यथः, हन्त तहि: बदधीतमपि वेदवचनमानन्दं ब्रह्मेति 
संसारदुःखपरिहारक्मे प्रकरणादेव तद् दुःखापायविषयं व्याख्यास्यते न 
नि 

( १ ) शिाशकश्कल्पम्-शिलाखण्डादीषदून, शिराखण्डपहश्तं निःस्सुखं 
निदैःखं चेति यावच् । 
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खट व्याख्यानस्य भगवतः काचिदभूमिरस्ति रश्च दुःखोपशमे सुख- 
शब्दप्रयोगा; | 

चिरज्वरशिरोच्योदिन्याधिदुःखेन खेदिताः। 
सुखिनो वयमधेति तदपाये (शप्रयु ते ॥ 

यदि चानन्द्मिति वचनान्नित्यं सुखमात्मन इष्यते, तहि ब्रह्येति वचना 
द् व्यापकतवमिव विज्ञानमिति वचनाज्ञ ज्ञानमपि निव्यमस्याभ्युपगन्तत्यम 
तश्च सुखवनज् ज्ञानस्यापि निः्यत्वात्संसारेऽपि निव्यसुखोपलग्धिः स्यात्ततश्च 

धमाधमफलाभ्यां सुखदुःखाभ्यामस्य नित्यस्य सुखस्य साहचर्यमनुभूयेत । 
रपि च- 

सुखवज् ज्ञानवन्चास्य कामं देदेन्द्रियाद्यपि । 
निरयं भ्रकत्प्यतामित्थं मोक्तो रम्यतरो भवेत् ॥ 

प्रथ कायं स॒ुखनज्ञानं हेतुरस्य चिन्तनीयो यत उत्यते इति वाच्यम् , यो 
गसमाधिज इति चेत्तस्य कायत्वात्स्वकायसुखसंवेदनावसानन्वान्न शाश्चतिकत्वं 
स्यात् , श्रप्र्तयश्च धमस्य निरनुमानकान हि यागसमाधिजो धर्मोन ्तीयते 
इत्यत्र किंचिदनुमानमस्ति, विपयये तु प्रसिद्धमेवान॒मानं सवस्य कृतक 
स्यानिव्यस्वदशनादिति, क्षीणे व्वधम तत्कायाज्ञानाभावासव्खदपि सखमनुपलभ्य 
मानमसतो न विशिष्यते, स्वप्रकाशं तत्सुखमिति चेत्संसारं ऽपि तदुपटन्धि- 
प्रसङ्धः, शरीरादिसम्बन्धः प्रतिबन्धहेतुरिति चेन्न, शरीरादीनामुपभोगा- 
थत्वाद्धोगप्रतिबन्धं विदधतीति न साध्वी कल्पना, अविद्यावरणात्संसारे 
वभ्रकाशघुखानुपलम्भ इति चेन्न, प्रकाशस्य तुच्छेनावरीतुमश्यत्वात् ; नहि 

प्रकाशरूपं पारमाथिकमात्मनः खखं तद्विपरीततुच्छस्वभवेयमविरलगवलमली 
मसं बटाहकन्युहुपिदितरविनिम्बं तद्पि न रजनासदृशं दिनमिति सहसा 

+ मेधा श्रपि रेरन्ये स्वरूपेण च वास्तवा: । 
तच्वान्यताद्यचिन्त्या तु नाविद्यावरणन्तमा ॥ 

तस्मान्न नित्यानन्दत्वमा्मनः सुवचनम । 
शपि च मोक्ते निस्यञ्खस्वभवे तद्रागेण प्रयतमाना मुमुश्चन मोक्तमपिग 

च्छत्, नहि रागिणां सोक्तोऽस्तीति मोत्तविद्", दु:-खनिव्रस्यात्मके ऽपि 

मोक्ते दुःलद्रेषादप्रथतमानस्य समानो दाप इति चेन्न, मुमुक्तोद्रपाभावान्। 
रागद्वेषौ हि संसारकारणमिति च जानाति ममुश्रः द्रि च दुःखमिति कथ. 
मिदं सङ्गच्छते । सुखेऽप्यस्य रागो नाध््येतति चेन्न, स्वगनिविशेषेऽपर्गे 
स्वगवद्रागस्य सम्भाव्यमानवान् , द् खेन तु निविख्णस्य मुमुल्लोवराग्यं जा 

-----~-~------* 

( १ ) तद्पये-दुःखपाये । 
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यतेन द;खविष्यो द्वेषः विरक्तस्य चास्य मोक्तं प्रति यघ्नो भवति न दःखं 
द्विषत इति समानो न्यायः 

यत्त क्त--निरानन्दो मोत्तः प्र ् ञावतां प्रयत्विषयो न भवती-ति, तदपि न 
साम्प्रतम् , प्रयोजनानुसारेण प्रमाण॒व्यवस्थाऽनुपपत्तेः, न हि प्रयोजनानुव 
ति प्रमाणं भवितुमहति, यदि निरानन्दो मोक प्रक्ञावतां न रुचितः कामं मा 
मून्न लभ्रमाणएकमानन्दं तत्न करपथितुं श्नमः, न च सवोरमना साधूनाभन 
भिमत एव तथाविधो मोक्ञः, न च तदवाप्रये न प्रयतन्ते, ते ह्येवं विवेचयन्ति 
दुःखसंस्पशं शाश्च तिकसखसम्भोगासम्भवाद् दुःखस्य चावश्यहातन्यत्वाद्िवे 
कहूनस्य चाशक्यत्वाद्विषमधुनी इहैकत्र पात्रे पतिते उभे अपि सुखदुःखे 
त्यभ्येतामिति, श्रतश्च संसारान्मोत्तः श्रेयान्यत्रायमियानतिदुःखप्रबन्धोऽवलु- 
प्यत वरमियतः कादाचित्की खुखकणिका त्यक्ता न तस्याः कृते दुःखभार इया- 
नूढ इति, तस्मान्न सुखोपभोगाप्मको मोक्ञ इति । 

सखसत्तासमथनम् । 
प्न्यस्स्वाह- तिष्ठतु तावन्मोत्तः संसारे ऽपि न सुखं नाम फं चिदस्तीति 

सव एवायं दु :खाभावमात्रे खखव्यवहारः) तथा हि-- 
तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु सरमि 
ध्रुधातः सग्डालीन्कवलयति सम्पाकवलितान् । 
प्रदीप्ते रागाग्नौ घननिविडमारिलष्यति वधूं 
प्रतीकारे व्याधेः सखमिति विपयस्यति जनः ॥ (-इति ? ) 

उन््यते-तदिद्मतीव कृतकवेराग्यप्रकटनकोौरुकुचीकूचकौशलमानन्दाह्मनः 
प्रतिप्राणिसंवेधस्य निहातुमशश्यत्वादनिवृत्तेऽपि दुःखे कचित्युखसम्बेद्- 
नान्न दु.खाभावः सुखं निरभिलाषस्याप्यतकितोपनतसुख साघनविषयसम्पके 
सति सुखसम्ेदनदशंनादमिलाषात्मकदुःखाभावः सुखमित्यपि न मनोज्ञम् , 
यस्तु दुःखाभात्रे कचिस्युखमित्यपि व्यपदेशः प्रशान्तरोगाणामिव पवदरशिव 
स भाक्त इति न तावता स्वसम्तरेदनसा्तिकञुखापहवः कतुमुचितः, मोक्ते तु 
निव्युखमसंभवस्रमाणं नाभ्युपगम्यते । 

छ्मपिच मोक्ते सुखमस्ति न वेति विचार एष न प्रामाशिकजनोचितः, 
सरूपेण व्यवस्थानमात्मनो मोक्त इति मोक्तविद्ः, तत्रात्मस्वरूपमेव कीटगिति 
चिन्त्यं न परथङ् मोक्ञस्वरूपम्, आत्मनश्च सुखदुःखबुद्भ्यादय श्रागन्तुका 
गुणा न महुस्ववस्सासिद्धिका इति निणींतमेतदात्मलक्तणे सखादिकार्येण चा 
त्मनो ऽनुमानादिति, अत एव कपिूकथितचितिशक्तिस्वभावत्वमपि न नुक्त 
मार्मनः। 
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सचेतनश्चिता योगात्तद्भावादचेतनः। 
चितिनोमाथंविज्ञानं कादाचित्कं तु तस्य तत् ॥ 
नाथसंबेद्नादन्यच्चेतन्यं नाम विद्यते । 

तच्च सामप्रचधीनव्वाकथं मोत्ते भविष्यति ॥ 
जाग्रतः खप्रवृत्तेवा सुपुप्तस्यापि वा ऽऽत्मनः। 
ज्ञानमुत्पद्यते ऽन्या तु चतुर्थ नास्ति तदशा ॥ 
जाप्रहशायां स्वप्रे च बुद्धः प्रत्यात्मवेद्यता । 
सुखं सुप्तो ऽदमदयेति पश्चास्मन्यवमशनात् ॥ 
तदा स्वचेस्यमाना ऽपि सुषुप्ते धीः प्रकर्प्यते | 
तुयोवस्था तु संवित्तिशून्यस्य स्थितिरात्मनः ॥ 
तुथौवस्थात्तिगं रूपं यदाहुः के चिदात्मनः । 
प्रमाणागोचस्तेन कल्पनामात्रमेव तत् ॥ 
संबिसपरसवसामथ्यं' सामग्रीसन्निधानतः। 
यदि नामात्मनो ऽस्त्यस्य तावता न चिदात्मता ॥ 

गदि तु दशंनशक्तियोग्यतामात्रमेव पुंसश्वेतन्यमुच्यते तहि तथाविधस्य 
हस्य केवव्यस्यास्माकीनमोत्तसदत्तत्वमेव योग्यतामात्रसंभवे ऽपि दश्येन््रियस- 
योगदेस्सामप्नचा वंकर्यावस्थायामात्मना द्रष्टत्वासंभवाद् दशंनशुन्यस्य चान्य- 
स्य चंत्तन्य्य निरस्तत्वादिति । 

निवाणादिपदाख्येयमपवगं" तु सौगताः । 
सन्त्युेदमिच्छन्ति(१)स्वन्छां वा ज्ञानसन्ततिम्(२) ॥ 

एवष द्वितय प्युक्तं पूवमेव तद् ध्वस्तं च, ज्ञानसन्वतिनित्यश्चात्मा स- 
मितः 
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सन्तव्युच्छेदपक्तस्तु नेयायिकमतादपि । 
शोच्यो यत्राश्मकस्पो ऽपि न करिचिद्वशिष्यते ॥ 
छ्महत्पत्ते ऽपि यद्र पमन्यसापेत्तमात्मनः । 
न केवलस्य तद्रपमिव्यस्मन्मततुस्यता ॥ 
बिकारितवं तु जीवानामव्यन्तमस्मञ्जसम् | 
शब्दपुद्रटवश्वततप्रत्याख्येयमसम्भवात् ॥ 

तस्मान्न वेदान्तविदो विदन्ति मोत्तं न सांल्या न च सौगताधाः | 
इतयच्षपादाभिदहितो ऽपवगः श्रयां^तद्यन्तविमोत्त एव ॥ 

( १ ) सन्तत्युच्छेदं-ानसन्तत्युच्छेदं निर्वाणपदाद्येवमपवर्म योगाशाराः 
८ ३ ) स्वच्छां ज्ञानसन्तति निर्वाणपदाख्येयमपवमं माभ्यमिकाः । वदु बद्वु 

दं गस्य मन्यन्ते वत मध्यमाः कतथियः स्वच्छां परं संविदिभिति । 

९१ 

--- 
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मोक्षोपायनिकष्पणम् । 
श्राह भवस्वयमीशटगपवगः स तु कथमधिगम्यते इव्युच्यताम् ? उक्तमेव भ- 

गवतता सूत्रकारेण । 

दुःखजन्मप्रषुतति दार्षामिथ्यानज्ञानानामुसरोस्तरापाये 
तदनन्तरामावादिति(१) गा० अथ्५भाषश्घ्रुश)। 
दुःखोच्छेदस्तावद्पवगं इति कथितम्, काय॑त्वाश्च दुःखध्य कारे द्ा- 

तदुच्छेदः, कारणं चास्य जन्म जन्मनि हि सति दु.खं भवति, जायते इति ज 
न्म देहैन्द्रियादिसंबन्ध आत्मनः, तदपि जन्मकारणोच्ेदादेवोच्छेथमतस्ततका 
रणं प्रवृत्तिरुच्छेया, तस्था श्रपि उच्छेदो हेतुच्छेदादिति तद्धेतबो दोषा उच्डेयाः, 
तेषां तु निमित्तं मिथ्याज्ञानं तस्मिन्नच्छिन्ने दोषा उच्छिन्ना भवन्तीति भिथ्याज्ञा- 
नमुच्छेतग्यम् , तदु च्छित्तये च तत्वज्ञानमुपायः, भसिद्धो ह्ययमथः समथिंतश्च 
पव विस्तरत“स्तच्वन्ञानं मिथ्याज्ञानस्य बाधकमिति, तस्मान्मिथ्याज्ञानदोषप्रवृ 
त्तिजन्मदुःखनिवृत्तिक्रमेणापवग इति । 

यद्यपि च मिध्याज्ञानमपि जन्मकायमशरीरस्यात्मनो मिध्याज्ञानानुपत्तः 
इतरेतरकायकारणभावेन वीजाङ्कुरवद्नादिग्रवन्धप्रवृत्तेन प्रवत॑माना भिथ्याज्ञा- 
नादयो भावाः संसार इत्युच्यते, तथा ऽपि तत्कारणेच्छेद चिन्तायां कुतः प्रभृति 
रलेद उपक्रम्यतामिति विचायमाणे विशेषनियम{भावाययतः कुतश्चिदिति प्राप 
मिथ्याज्ञानस्य प्रतिक्रूलमुच्छेदकारणं तच्चज्ञानमुपलन्धमिति विशेषे प्रमाण. 
भोवात्तदुच्छेद एवोपक्रम्यते, अत एव मिथ्राज्ञानमूलः संसार उच्यते ति. 
न्नच्छिन्ने तद्ुच्छेदसम्भवान्न ततःप्रभृति संसारः प्रवृत्त(रभरवृत्तिः?)इति निपुणमये, 

तिभिरपि निधीरयितुं शक्यमनादित्वात्तश्येति, तदेवं तच्व्ञानानिमिथ्याज्ञानापाये 
तक्कायदोषापायः दोषापाये प्रवृच्यपायः प्रवृद्यपाये जन्मापायः जन्मापये दु 
खापायः स एवापवगं इति, तदिद मुक्तमुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादिति, 

मोक्षास्षम्भवपएवेपक्षः 
श्राह विदितो ऽयं सूत्राथः किन्त्वघटमानमनोर्थविडम्बनामात्रमिदमनजी- 

कश्रहधानताप्रकृटनं वा, दुरधिगमस्तु सङ्कटो मोक्तमागः। 
साध्यञ्िवग एवेष धमं कामाधलक्तणः । 
चतुथं; पुरुषाथस्तु कथास्रेव विराजते ॥ 
यदा प्रियवियोगादि मवच्युद्रेगकारणम् । 
तद् मोक्तकथाः कामं क्रियन्तां शोकशान्तये ॥ 

म् ̀  (१) त्वन्तरा रायादपवरमं इतिःसूत्रपागन्तस्न् । = १) तदरुम्तरा ायादुपवरम इति°सूत्रपाठान्तरम् । 
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ने तूद्यमसमये तदधिगपसमथौमुपलभामहे सरणिमृणक्लेशप्रवृच्यनुबन्ध 
स्य दुस्तरत्वात् , ऋणानुबन्धस्ता'वजायमानो ह व ब्राह्मणसिभिक्णश्छछणवान् 
जायते ब्रहम वर्येण षिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितरभ्य इति' इदं हि वेदे 
पठ्यत, तेत्र प्रथममृषीणामनृणः घ्यासिति बद्मचयमाचरति ततः पितणामन्रण 
स्यामिति कृतद्ारसङ्ग्रहः प्रजात्पाद्नाय व्यवहरति , तदनु गृह ९ एव दशपणं 
मासादिषुं सहस्रसंवत्सरपयन्तेष (?)कमस्वधिकृतः करतूननुतिष्ठतीति देवानाम 
चरणः स्यामिति को ऽध्य मोक्तव्यवसायावसरः। 

ननु च ऋणानि त्रीए्यपाछृद्य मना मोक्ते नित्रेशयेत् इति मन्वादि्मर 
णादस्स्येव तद्बसरः । न श्रतिवाक्यविरोधात् , एवं हि श्रयते (जरामर्यं बा एत 
तसत्रं यदनन्तरं दशंपोणंमासौ च जरया ह् वा एष एतस्मान्मुच्यते मप्युना वेति' 
न च कमप्रयोगाशक्त्या कर्मभ्यो विरन्तुं लभ्यते, स्वयमशक्त्य वाद्यशकत्युपदे 
शात्-“अन्तेवासी जुहुयाद् ब्रह्मणा हि स परिक्रीतः कीरहोता जुहुयाद् धृतेन 
हि स परिक्रीतः" श्रशक्तप्य च मोक्तोपायानुषएराने ऽप्यस्य कथं शक्तिः । क्लेशा. 
नुबन्धाद्पिं अपवगोभावः 

ये हि रागादयो दोषा श्रात्मनश्चिरसंभृताः। 
कस्तान्वच्चयितुं शक्तः पुनराघ्रत्तिधमकान् ॥ 
कामं चिरं विजित्यापि क्रोधं वा लोभमव वा 
पुनगच्छन्वशं तेषां ोकः प्रायेण दृश्यते ॥ 

तथा दहि--चिरमपि तपसि नियमितमतिरवजितविषमशरविटृतिरपि तनु- 
(र्)पवनापनीतवसनकामिनीस्तनजघनद शनादेव वशं विश्वामित्रः कुघुमधन्वनो 
गत इति श्रयते किल ्याख्यायिक्रया, च्रद्यसरे ऽप्येवं शतशो दश्यन्ते इति दर्- 
च्छवेधा दोषाः, धववीतरागजन्मादशनादि'ति च विचारितमात्मपरीत्तायामरविशुक्त 
एब दोपैजन्तुजोयत इति, दोषविवृद्धिदेतवश्च रूपादयो विषयास्ते कथमिव 
स्वकमरयुदासते । 

ताम्बूलं ङुषुमसुगन्धयस्समीरास्सोपरेषु प्रतिफलिताः शशाङ्मासः । 
वाचश्च प्रणयनवामृतद्रवाद्रौ दूतीनां दधति न कष्य रागरद्धिम् ॥ 

श्रषपि च~~ 
मुश्धस्मितसुघाधीतमधुरालापशालिना । 
मुखेम पचमलाक्षीणां कस्य नाक्िप्यते मनः॥ 

ह्येवं निदानानुपशमादपि स्थित एव क्लेशानु्रन्धः ) प्रत्र्युव्रन्ध 
ल्वपि- 

( १ ) लवह्सरशब्दोऽत्र दिनवाचा (नाहः वरततोऽह्ः सु गोणी संवत्सराभिधा। 

` वस्मादि्खजां सत्रं सषटखदिनमिष्यतेइति न्यायमारादशनात् ! (२) तनुः- मन्दः । 
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रागादिप्रेयमाणो हि कमांण्यारभते नरः) 
दीवदीधोः प्रतायन्ते येधमाधमवासनाः ॥ 
स प्रबृत्यनुबन्धश्च हैतुरन्यस्य जन्मनः । 
एकमेवेरशं कमं कलतुमापतति क चित् ॥ 
जन्मायुतशतेनापि यत्फलं मुञ्यते न वा ॥ 
स्केशकमोनुबन्धोत्यजन्मदुःखादिग्रद्धला । 
पुनरावतमानेषा केनोपायेन भज्यताम् ॥ 
निना फलोपभोगेन न हि नाशोऽस्ति कम॑णम्। 
पषा ज्ञानाग्निना दाह इति श्रद्धाविजम्मितम् | 
कायकारणभावो हि शास््रादेवावधारितः। 
कमणां च फलानां च स कथं वा निवतताम् ॥ 
न चास्य ज्ञानसापेक्तं कर्मे बन्धकारणम् । 

येनात्मज्ञानयुक्तानां तदुदासीत तं (१)प्रति ॥ 
श्रज्ञाननेरपेष्येण कमणां स्वभाव एवंष यत्फलाविनाभावित्वमिति । 

तस्मादित्थमृणएक्लेशप्रवृच्यभ्यनुबन्धतः । 
न मोक्तसिद्धिरस्तीति तदर्था विफलः भ्रमः ॥ 
शक्ये ऽथ वथा ऽऽयासं परित्यज्य मनस्विभिः 
मोक्तचचौः परिस्यञ्य स्ते गृहे सुखमास्यताम् ॥ 

मोप्तोपायानुष्ठानसम्भवः । 
श्त्राभिधीयते--यत्तावदुक्तश्रणानुबन्धादिति, तदयुक्तम्, विधिपक्त 

श्रवणादौपवारिकमृणएशब्दं जायमानशब्दं च प्रयुज्य कर्मस्तुतिरियं क्रियते 
(जोवमानो ह वै ब्राह्मण इतिः न तद्यतिरिक्तपुरुषाथविषयप्रयनप्रतिषेधो 
विधीयते, तथा हि ऋरशब्दो अयं विषयान्तरे मुख्याय: प्रसिद्धो यच्रोत्तमणं 

सलाभमञुवः प्रतिग््ीष्यामीति धनमधमणौय प्रयच्छत्यधमर्णोऽपि सलाभमस्मे 
प्रदास्यामीति मत्वा गृह्णाति, सोऽयश्रणशब्दस्य मुख्यो विषय इह नास्स्येव, 
जायमानो ऽपि मुख्य उयश्मानो ऽपि मातुः ऊरिकुहरान्निस्सरन्न भिधीयते न 
चासौ षालकः कमंभिरभिसम्बभ्यते, तस्माद् ब्रह्मचयं मपस्योत्यादनमध्वरधर्योग 
इति त्रयमिद्मवश्यकतव्यमिति कमस्तुतिरियमोपचारिकपद्प्रयोगाद्स्यते, न 
वैताद्ता मोक्षव्यवसायानसरविरह इति परिशङ्कनीयमाश्रमान्तरस्य तदोप- 
यिकस्य दशनात् । 

ननु मरणावधिदशंप् ण॑मासकर्मोपदेशात्कथमाश्रमान्तरप्रह्णम्?, न जरामयं- 

( १) संन्बन्धम् | 
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वादस्याप्यपरि्यागप्रतिपादनाय कमप्रसं शाथस्वात् , ये चत्वारः पथयो देवयाना! 
इत्यादयो हि चतुथाश्रमशंसिनो भूयांसः सन्ति मन्न्नाथंवादाः, मन्त्रादिस्मरति- 
वचनानि चतुथौश्रमोपदेशीनि चतु्थौश्रमोचितश्रौताचारादीतिकतव्यतावि- 
तानविधानपराणि च प्रयन्नेव दृश्यन्ते । | 

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा पिपिवस्स्नातको हिजः। 
वने वसेत्तु नियतो भक्तमुग्विजितेन्दरियः । (मनु ्र° ६श्लो०११ ` 

हवयुपक्रम्य चतुंथाश्रमोचितमोन्तोपायानुष्ठानोपदेशाय षष्ठोऽध्यायः समस्त 
एव मनुना ऽनुक्रान्तः, जाबालश्रु तौ च विधायकेनेव व्राह्मणवाक्येन प्रतिपद- 
माश्रमचतुष्टयमुपदिष्रम्-- ब्रह्म चारी भूत्वः गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्रनी 
भूत्वा प्रत्रजदि'ति, श्रप्निसमायेपणविधानोपदेशश्च प्रत्यक्ञश्रुतः कथमषन्हूयेत- 
शश्रातमन्यगनीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहादिति, अपि च उपनिषदामभ्यय. 
नमसति मोक्लोपयोगसमयथें चतुधांश्रमे निरथंकमेव प्राप्नोति , क्रियाकाणडानु- 
छठाननिष्ठते हि वेदस्य ज्ञानकार्डोपदेशः किम्प्रयोजनः स्यात् , तदैवं वणंबदा- 
भ्रमाणामपि चतु्णी प्रस्यक्तोपदेशसिद्धत्वाश्चतुथाश्रमिणां च मोत्ताधिगमोपायत- 
स्वज्ञानभावनाभ्यासावसरसम्भवात्सो ऽयं जरामयवादः प्रशंसामात्रपर एवा. 
वतिष्ठते,'जरया ह वा एष एतस्मान्मुच्यते सल्युना वे'ति च वचनाञ्जरसा कम॑. 
र्यागानुज्ञानात्स एव चतुयीश्रमावस इवि गम्यते, तद्क्तम्- 

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्रली षङितमास्मनः । 
श्रपत्यस्वेव चापत्यं तद्। ऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ (मनु श्र०६ श्लो०२) 

इतरथा हि मृत्युनव च तस्मान्मुच्यते इत्यवदेयत न सेवमन्रवीत् , त. 
स्माद्वाधेकदशोचितं चतुथ माश्रममनु मन्यते, तिष्ठतु वा वाधकदशा यतो ऽपि 
परिपककषायस्याश्रमचतुष्टयक्रममनेद्येव मोक्ताधिकार श्राव्यातः यथोक्तं 
ध्रह्मचयौदेव प्रत्रजेदिःति, अत एव द्विविधो व्रह्मचारी भवस्युपङुर्बाणो नेष्ठिकश्च, 
तन्रोपकुत्रौणएको यो ब्रह्मचय मनुमूय गृहस्थाश्रममनुभवति स चापरिपककषायो- 
ऽनुपशान्तगाहस्थ्यरागः, तमेव प्रतीदमुच्यत-'अनधीव्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य च 
सन्ततिम् । अनिष्टा चव यज्ञश्च मोक्तमिच्छन्त्रन्यवः । (मतु०म० ईश्लो ३०) 
इति, यस्तु परिपक्कषायः स नेष्ठिक एव वृहयच।रो भवति न गृहस्थाश्रमं प्रति. 
पथते, गृहस्थो ऽपि परिपक्रकषायो वानप्रस्याश्रमयु्ठङ्य यतित्वे ऽधिक्रियते 
यथोक्तम् , गृहयाद्नाद्रा प्रवजेदि'ति। 

के चित्तु कमफलाभिसन्धिरहितस्य कतन्यमिति कमं वतः तीणराग- 
प्यारमविदो गृहस्थस्यापि ( मोक्ञः१ ), यो ऽतिधिग्नियः शरादधकृदवदविदाविद् 
गृहस्थो ऽपिं विञुच्यते इति, तस्मारणानुबन्धादृपनगाभाव इत्ययुक्तम् । 

यत्तु क्लेशानुबन्धादिति तद्प्यनध्यवसायमात्रम् , प्रतिपकषभावनादिना 



८६ प्यायमजयाम् 

क्लेशोपशमस्य सुशकत्वात् । यद्येषां नित्यो हितुभवेस्काययां वा, यसा न ज्ञ. 
येत ज्ञातोऽपि वाऽनुष्ठाघुमसो न शक्येत ठद्ा क एवेनमुच्छिन्यात् , किन्त-- 

नाकर्मिका न नित्यास्ते न नित्या्ञातहेतुकाः । 
नाज्ञातशमनोपाया न चाशक्यप्रतिक्रियाः ॥ 

न हि दोषाणामा्मस्वरूपवन्नित्यत्वमुपजननापायधमेकतवेन प्रह णात्, मि 
ध्याक्षानं च प्रसवकारणमेषामवधृतमिति नाकस्मिकत्वमविनाशिहेतुकत्वमन्ञात 
हैतुकलत्वं वा। मिथ्याज्ञानस्य च सम्यग्ज्ञानं प्रतिपक्तः प्रतिपन्तमावनाभ्यासेन 
च समूलमुन्मूलयितुं शक्यन्ते दोषा इति नाज्ञातप्रती कारव तेषाम् \ उक्तं च 
केन चित्-- 

सर्वेषां सविपत्तत्वान्नि्ठासातिशयाश्रिताः । 
सात्मीभावात्तदभ्परासाद्धीयेरन्नामुना क चिन् ॥ इति | 

वैराम्याधं विषयेषु दोषभावना | 
विषयदोषाद्शनेन हि तेषु सक्तिलक्षणो रागः शाम्यति यद् ह्येवं चिन्त. 

यति विवेकी- 

श्रसौ तरलतारान्ती पीनोत्त क्धनस्तनी । 
विद्टुप्यमाना कान्तारे विहगरदथ दृश्यते ॥ 
विभाति बहिरेवास्याः पद्यगन्धनिभं वपुः । 
श्रन्तमेज्नास्थिविणमूत्रमेदक्रिमिङुलाङ्लम् ॥ 
छ्मस्थीनि पित्तमुच्वाराः क्लिन्नान्यन्त्राणि शोणितम् । 
इति चमेपिनद्धं सत्कामिनीति विधीयते ॥ 

मेदोप्रन्थी स्तनौ नाम तौ स्वणकलशौ कथम् । 
विष्ठारतौ नितम्बे च को ऽयं हेमरशिलाभ्रमः॥ 
मृत्रासग््रारमशुचि च्छिद्रं क्लेद जुराप्सितम् । 
तदेव हि रतिस्थानमहो पुंसां विडम्बना ॥ 
प्रीतियथा निजास्यो्थं लिहतः शोणितं श्चुनः । 
शुष्मे ऽस्थि तथा पुंसः स्वातुस्न्दिनिः सियाम् ॥ 
व्यात्तानना विवरृत्ताक्ती बिवणा श्वासुधुधुय। 
कथमद्य न रागाय भ्रियमाणा तपसखिन ॥ 
अहो व्रणे वराको ऽयमकाले तृषिवः फणी । 
प्रसारितमुखो ऽप्यस्ते शोणितं पातुमागतः ॥ 
किमनेनापराद्धं नः स्वभावो वस्तुनः स्वयम् । 
स्पृश्यमानो दृह्त्यभ्निरिति को ऽस्मे प्रकुप्यति ॥ 



अपत्रगानेरूपणम् । ८७ 

नानुक्रूलः प्रिये हेतुः प्रतिक्रूलो न विप्रिये । 
स्वकमफलमश्नामि कः सुहृक्कश्च मे रिपुः ॥ 

एवमहदिवं चिन्तयतां नितान्तं मनःसमचित्तता सवत्र समुद्धवतीति बि. 
लीयन्ते दोषप्रन्थयः। 

त एवोपदिश्यन्ते मोक्षशाेष्वनेकशः । 
तस्य तस्योपधाताय तास्ताः प्रसयूहुमावनाः ॥ 

ननु च प्रतिपक्तभावने ऽपि न सवाोत्मना दोषपक्लः क्तषयमुप्रयाति निम्धा- 
शुपयोगे इव क्रियमाणे कफधातुरिति, नतदेवं तत्र निम्भोपयोगवत्तद्नुकूल- 
स्यातपादेरूपयोगदशनात् | 
पि च- 

, धर्मिलोपभयात्तच्र नेष्टः सवौत्मना त्तयः । 
कफाधिक्षयं तु हन्तव्यं धातुसाम्यस्य सिद्धये ॥ 
इह सवौत्मनेच्छेश्ाः क्लेशाः संसारकारिणः। 
लेदश्चेकान्ततस्तेषां प्रतिप्तोपसेवनात् ॥ 

न च प्रतिपक्तभावनाभ्यासमेकमस्रमपास्य तदुपशमे निमित्तान्तरं किमपि 
क्रमते, न हि विषयाभिलाषस्तदुषभोगेन विरंस्यति, यथा ऽऽह- 

न जातुः कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवधते | 

( मनु०° श्र° रेश्लो ९३ ) 
च्न्यत्रापयुक्तम्--मोदाभ्यासमनु बिवधन्ते कौशलानि चेन्दरियाणामिति, 

पाराशर्यो ऽपि- 
तृष्णाखनिरगाधेयं दुष्पूरा केन पूयते । 
या महद्विरपि क्षिप्तः पूरणेरब खन्यते ॥ इति । 

तस्मास्रतिपक्तभावनेव भगवती भीमकान्तिरन्तः करणकान्तारे निरन्तर 
मभिञ्वलन्ती दावदहनदीधितिरिव दहति दोषविटपकानिति, तदेवं दोषानुव- 
न्धविभ्वंसोपांयसम्भवान्न तच्छृतो मोक्तमागरोधो ऽभिधातव्यः, श्रत एव के 
चन चेतनध्य प्रकृत्या निमलव्वान्मलानामागन्त् कृतवान्मलनिवह एदेतोश्च यथो 
क्तस्य सम्भवात्तद्ावरणापाये सत्ति स्वतः सकलपद्ाथद्रनसामथ्यस्वभावकवि- 

तत्त्वावस्थानारसवज्ञससिद्धि मदुर वतिनीमेव मन्यन्ते । 
यदृप्युच्यते-क्लेशशन्यत्व मात्मनो न कदा चिदपि दष्टमनुबन्ध्रृ्तिरवात् 

क्लेशानामि'ति, तदप्यसस्यम् , सुपुप्रावस्थायरामस्पृष्स्य दोषरत्मनः प्रत्यहमु- 
पलभ्भोत् , जाप्रतो ऽपि का चन तादृशी दशा दृश्यत एव यश्यामेवात्मस्वह्प 
एवात्मा निमेलो ऽवतिष्ठते यथोक्तम्- भद्रहजक्षलोकं यन्तीति" पदलमनेन 



८८ ( ॥ स्यायमञ्जयांम् 

दोषानुबन्धकथाुबन्पेन । 
यदपि प्रवृच्यनुषन्धादिति , तदपि सूत्रकृता समाहितम् , न प्रवृत्तिः प्रति. 

सन्धानाय ह्ीनक्लेशस्येति (गो० अ०  आ० १ सू० ६४) । दोषेषु बन्धहेतुषु 
बिगलितेषु प्रवृत्तिरपि न देहेन्द्रियादिजन्मने प्रभवतीति । 

नलु दोषक्तयान्मा भूदुत्तरः कमंसंग्रहुः । 
कथं फलमदत्वा तु प्राक्तनं कमं शाम्यति ॥ 

मत्र के च्दिाहुः-द्दत्येव कमणि फलं दत्वा शाम्यन्ति तथापि न वन्धहे 
छवो भवन्ति, यतः शमसन्तोषादिजनितं योगिनः सुखमुपपाद्च धर्मों षिनङ्द्यति 
चछ्रधमश्च शीतातपक्लेशादिद्रारक दुःखं देति ¦ 

नन्वमुष्मातकमंण इद् फलं भवतीति कमफलानां कायंकारणभावनियमा- 
त्कथमियता कमंफलोपभोगो भवेदिस्यन्यथा तदुपभोगसमपरे वणंयन्ति, योगी 
हि योर्गाद्धसिद्धच। विहितनिखिलनिजधमोधमंकमी निमय तदुपभोगयोग्यानि 
तेषु तेषपपत्तिस्थानेषु तानि तानि सेन्द्रियाणि शरीराणि रण्डान्तःकरणानि च 
मुक्तेरात्मभिर्पेक्षितानि गृहीत्वा सकलकमफलमनुभवति प्रापेश्वयं इतीत्थमुप 
भोगेन कमणां त्तयः | 

श्मन्ये ताचक्तते-किमनेन भोगायसेन श्रदत्तफलान्येव कमौणि योगिनो 
नहृ्द्यन्ति तच्व्ञानस्येव भगवतः इयान् प्रभावो यदस्मिन्नुस्न्ने विरस 
श्वित।न्यपि कमणि सहसेव प्रलयमुपयान्ति भोगाद्पि तेषां प्रक्षय: शास्र 
प्रामाण्यद्धेवावगतः तथा तत्प्रामाण्यादेव तत्वज्ञानाद्पि तसपरत्तयं प्रतिषर्स्या 

महे, तथा बाह- 
यथैधांसि समिद्धो ऽग्निभस्मसात्कुरुते ऽजुन! 
क्ञानाग्निस्सवंकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ इति । 

( भ० गी अ० ४ शो ३७ ) 

न चेदं श्रद्धामात्रं वेदविदामम्रण्या व्यासमुनिनेव समभिधानावेदार्थं हि 
नाखावभिदधीतेति । 

तद्न्ये न मन्यन्ते, न सवौरमना कमणां दाह: किन्तु श्वहूपेण सतामपि 
सहकारिवंकल्यास्स्वकायकरणोदासीनता तेषां भवति भष्टानामिव बीजाना 
मङ्कुरकरणएकशलहानि यतः सामप्री कायस्य जनिकान केलं कारकम 

न कमौण्येव केवलानि फलोपभोगयोग्यशरीरेन्द्रयादिजन्मनिमित्ततामुप 
यान्ति किन्तु मिथ्याज्ञानेन दोषश्च सहितानि, तदुक्तम्-शअविदधादष्णे धर्मा 
धमो च जन्मकारणमिति तत्त्वविदश्च तचववित्त्वादेव नाविथधा मिथ्णाज्ञाना 
स्मिक्छा भवति, दोषाणां तु प्रशमे दशित एव क्रमः, तदभावे भवन्तावपि चभ. 
घमो त् चन्थाय कल्पेते न हि स्वकाय मङ्कुरादि ऊुसूलवर्तीनि बीजानि जन. 



अपवगेनिरूपणम्। (- ॥ 4, 

यिुमुर्सहृन्ते, भरषटत्रो जानामपि स्वरूपशक्तिरपि तानवं गता, तद्रक्मणां स्व- 
रूपशक्तिशेथिव्यं मा नाम भूत्तथापि कसूलवसिवी जवत्सहकारिवैधुयौत्कायौ- 
नारम्भ इति, तदिदमुक्तम “न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्येति', ( गो9 
अञ ४ अऽ १ सू ६४) 1 

मनु स्वरूपसत्तायां घमौधमंयोः कथमिदमुक्त-भनवानामास्मगुणानां निमूलो- 
च्छेदो ऽपवगं' इति, नेष दोपः-मनसंयोगवदकिथ्वित्करयोरवस्थानमप्युन्डेदान्न 
विशिष्यते , उक्तस्यार्मनो विभुसादपरिदहार्या मनसंयोगः, न च तदानीमसो 
सन्नपि सखुखदुःखज्ञानादिजन्मनि व्याप्रियते, एवं धमौधमौ सन्तावपि फलमा 
क्िपन्तो किं करिष्यत इति फलत उच्छिन्नावेव भवतः, तस्मान्न वानारमगुणाना- 
मुन्छेदोऽपवगं इत्यविरुद्धम् , एवं प्रवृस्यनुबन्धस्यापि बन्धहैतोरभावान्न 
दुगंमो ऽपरवगंः । 

ज्ञानकमेसपु्चयवादः । 
श्रपरे पुनराहः-कमंफलानां शातः कायंकारणभावनियमावगतेः शमस. 

न्तोषशीतातपादिद्रारकघुखदुःखमात्रोपपादनेन कमपरिक्षयानुपपत्तेः योगद्धणौ च 
दीवकालावधिषुखदु.खोपभोगस्य रदेव सम्पादयितुमशक्यत्वाज्ञज्ञानाभिना 
च दाहे तत्कर्मोपदे शिवदिक्रव चनसाथानथक्यप्रसङ्गात् अदत्तफलस्य कमणो ऽनु- 
परमात् च्रवस्थानपत्ते चिरमप्युषित्वा कुसूलावस्थितवबी जवस्कालान्तरेणापि तत्फ- 
ला्तेप्रसङ्गादवश्यं स्वफलोपमोगद्रारक एव कमत्तयो वाच्यः, न चानिर्मोत्त 
अआआशङ्कनीयधिरादपि तच्सिद्धिसम्भवात् , तथा च मुमुश्र्नित्यनेमित्तिकं कमा- 
वश्यमनुतिष्ठेदनुतिष्ठन्प्रत्यवेयादिति तक्छुतोऽस्य बन्धः स्यात् , काम्यं नि. 
षिद्धं च कमं स्वगंनरककारि विस्प्टमेव बन्धसाधनमिति तत्परिहरेदेवेप्येवं 
तावदुत्तरो ऽस्य न कमसन्वयः प्रतते, तदाह-- 

नित्यने मित्तिके करयो सव्यवायजिहासया । 
मोज्ञार्थी न प्रवतत तन्न काम्यनिपिद्धयोः ।। इति । 

प्राक्तनस्य तु कमसच्वयस्य भोगादेव क्यः, आ्रात्मविदश्च मुमुन्नोरयमनुष्ठा- 
नक्र मो भवति नेतरस्येति स एवेत्थमपवय्यतेति, आह च~ 

ारमज्ञे चेतदस्तीति तजञ्ज्ञानमुपयुञ्यते । 
तन्न ज्ञातात्मतचखानां भोगादपुत्रक्रिया्तये ॥ 
उत्तर प्रचयासच्वा दहो नो्पद्यते पुनः । 

ननु नित्यकमोनुष्ठानपत्ते नास्त्येव मोक्तः, यान्येव हि नित्यानि दशंपौणमा- 
सादिकमाणि ध्यावज्जीवं दशंपीणंमासाभ्यां यजते'त्यादिचोदनोपदिष्टानि ता. 
न्येव फलवन्ति श्रूयन्ते इति काम्यान्यपि भवितुमहृन्ति, वशंपौणंमासाम्यां 

१२९ 



९१ स्थायमञ्नयेम् 

स्तगकामो यजेत, अभ्निहोत्रं जुदुयास्खगकाम' इति । न फलामिसन्धानपूवंक- 
त्रेनाप्रयोगात , यथः ऽह- 

प्राथ्यंमानं फलं ज्ञातं नानिच्छोस्तद्धविष्यति । 
इति संयोगप्रवरत्तौ विशेषः, प्रयोगे ऽपि विरोयः काम्यं कमं सवाङ्गोपसंहारेण 

प्रयुज्यमानं फट साधनमिति, यथा शक्तिप्त(था त) त्तथा प्रयोक्तञ्यमिति निव्यस्य- 
कमणा ऽकरणासरस्यवाय इति यथाशक्त्यपि तसयोक्तभ्यमनुष्ठाता तु सवाण्य- 
ङ्गानि यश्चसावुपसंहतु न शक्नुयान्मा प्रवत्तिष्र न त्वप्रवततमानः प्रस्यतरेयादित्ि, 
एवं तदेव दशपौणमासादिकमं "याबञ्जीवमि'ति चोदनयोषदिष नियं सत्तत्फला- 
नभिसन्धानासपयुक्तं न बन्धाय कर्पते, क सा स्वगेसाधनशक्तिरस्य गतेति चेद्, 
न वयं कमणां शक्तिमशक्ति वा प्रनयत्ततः पश्यामः शान्नैकशरणास्तु श्रोत्रिया 
वयं चोदनैव धमं प्रमाणमिति नः करुटव्रतमेतन , सा च चोदनेकत्र कामिनः. 
मधिकारिणमाधिल्य परवत्ता तदधिारश्च फलनिव्रत्तेव्िना न स्यादिति फलप. 
यन्तां प्रतिपद्यत, अन्यत्र तु यावददोपवद्रजीवनपदाथावन्छिन्नाधिकारिलामे. 
न प्रवतंमाना न फलाय भवस्यक्रियमाणे तु शाखां प्रत्यवायाय प्रभवत्यधि- 
कृतेन सता शासरार्थस्व्यक्त इति, काम्ये खनुत्पन्नकामोऽधिङृत एव न भवति 
इति नाधिकरतेन सता विधिस्स्यक्त इति न प्रव्यवेतीति , उपक्रम्य उन्तराले 
त्यक्तुं न लभ्यत एव वीतावां फलेच्छायामवरापे वा फले तत्कमसमापनमव- 
श्यकत्तव्यमेव तदिव्यलं शाखान्तरगभेण भूयसा कथाविस्तरण, सवथा सु- 
तं नित्यनेमित्तिके कुयादित्ति, न खलु सुलभा ऽयं पुरुपाथः कि न श्रुतमिद्- 
मायुष्पता -व्यास्वचनम-- 

द्मनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् (भगञ्अ> € श्लो ४८५) इति । 
्ञानामिदाहवचनं (१)तु ज्ञानप्रशंसाथमेव, सोऽयं ज्ञानकम॑समुद्था- 

नमोत्त उच्यते । 

ज्ञानकमेसमु्चयव।दनिरा सः । 
दत्राभिधीयत--न खलु फलापभोगद्रारकः कर्मणां परिक्षयो जन्मशते- 

रपि शक्यक्रियः, उक्तं हि-- 
एकमेवेदृशं कम कःतुमापतति कचित् । 
जन्मायुतशतनापि यत्फलं भुज्यते न वा ॥ 
देहैस्तस्कमभोगार्थेः कमान्यन्न करिष्यते । 
कम॑साघनमित्येषा दुराशेव तपस्विनाम् ॥ 

(८ १ ) ् तानाग्निदादवचनं-हानािः सदकर्माणि भत्मसात्छुतेऽज्ैन †, इत्य. 

घंङ्पम् । 



॥ | 
अपवगनिरूपणम् । ९१ 

तदीदशमेनं मोक्तपथमुपदिशद्वियाक्ञिकमोंरोपेतएमनक्तरमुपदिष्टं भवती- 
ति, तस्मापपूर्कीक्तनी्येव कमणां वन्यहेतुस्वमपाकरणीयम् । 

ननु पक्तचतुष्टय ऽपि दोप उक्तः ? न चतुथपक्तरय निर वदयत्वात्सहफारिव- 
कव्यात्कुसूलावस्थितवी जवत्कमणामनारम्भकसे सति न कथ्िदोषः, एष एवं 
च तेषां दाहो यत्कायानारम्भकत्वम् । 

नन्वविनष्रस्वर्पाणि ुसूलघीजवदेव कदा चिदारप्स्यन्त कायं तस्माद्र 
रसच्छि्यन्तामेव † किमिदानीं नित्यमात्मानमप्युन्ठत्त यतामहे, स हि पुरा 
भाक्ताऽभूदिति मुक्तो ऽपि पुनभक्तितां प्रतिपदयेतति वरमुच्छिद्तामेव । साम- 
म्रयभावात्कथं भाक्ता गच्छदिति चट मास्यपि सह्क्रायभावाच्क्थं कायमा- 

रमेरन् ,न च कमणां वन्धकरण रागादरान सहकारिण इति वचतुं शक्यं 
वीतरागस्य जन्मादृशनादिव्यस्रदुकलान् +, दस्माद् प्रभव सूत्रकारापदिष्टः 

पन्था; पेशरलो--न प्रद्रपिः प्रतिप्त.धानाय हीनक्लशस्येःति । 
यर्चेद्मुन्यत--“ज्ञानकमसथुखयान्मा द ' इति, तवेद् वक्तन्यम--कमणां 

कीटो सान्तं प्रव्यङ्गभावः ? न हि कमराध्या नेकः स्वगादिवदनित्यत्वप्रस- 
्ात् , अपिचात्मेव स्वरूपाव्र्थितो माक्त इत्युच्यत, न चालस्व्पं कमसा- 
ध््रसनादिनिधनतेन सिद्धत्वात् । 

ननु नित्यकममाननु एने प्रच्यतरेयादिति तद् द्रारफवन्धपरिहारापायत्वात्क- 
मापि माक्ताङ्गं स्यात्त , न संन्यासविधानस्य प्रव्यक्ञापदेशादिव्यक्तत्वान , परि 
पककपायाणां शनं: शनेस्तसगिपाकोपयिकसेन कमानुषएठानं पारम्प्वेएापवर्गो 
पाय इति तु बाढमभ्युपगम्यत, यथा ऽऽह मनुः-"महाय्नः यज्ञश्च त्रादीयं 
त्रियते तनुरिति (अ ला० ३८) । अध्यात्मविद्श्च ज्ञानकारड)पयिकमव 

क्रियाकाणएडमन्यन , साकतात्त् कमसाध्येऽपवये स्वगवद्पाधिलवप्रसङ्गाकृतकस्य 
स्व॑स्यानित्यत्वात्तच्वज्ञानमच माद्षोवाय इत्युक्तम् । 

द्रि यमनियमादिपु साभ्यभूतं तदपि तदङ्गतां गच्छन्न वायत, त 
त्कायसेऽपि यावद्गणप्रध्वं सामावस्वभावव्वान्पात्तस्य न स्ञयित्वं स्वगवद् 
वैन्यस्तु न मात्तं इ्यक्् । 

तत्पृवाक्तप्रकमणापवगप्राप्रस्तच्चनज्ञानमेवाभ्युपायः । 
कमं सङ्ग तत्र शौचादि किंचिक्किञ्चित्त्स्यादात्मसंस्कारपूरवम् ॥ 

आर्मततस्वज्ञानानेरूपणाय विप्रतिपत्तप्रदशनमू । 

अाह--‹तच्व ज्ञानमिदानीं चिन्त्यतां, कि विषयं तद्पवगाय कर्पते कुतो 

वा तस्य नि भ्रयससाधनसवमवगतमि'ति । 



९२ न्यायमल्ञयांम् 

नन्वात्मज्ञानमपवगहैतुरिति बहुशः कथितमेवेतदिति को ऽयं प्रश्नः, न 
विप्रतिपत्तेः, विप्रवदन्ते ह्यत्र वादिनः एक एवायमविद्यापरिकस्ितजीवात्मवि- 
मागः परमात्मौत्तचज्ञानाद्विद्यापाये मोत्त इति ब्रह्मवादिन ) शब्दाद्रतनिश्च- 
यादिति वयाकरणाः, वरिज्ञानाद्रवदशनादिति शा्यभिक्तवः, प्रकतिपुरुषवि- 

वेकविज्ञानादिति पारमषाः, इश्वरप्राणिधानादिवि चान्ये, तदेवं कस्मै 
तत्वज्ञानाय स्प्रहयन्तु मुसुत्तव इति वाच्यम् । 

स्वमतेनासत्छङ्नान निरूपणम् । 

च्यत, भिननास्तावदात्मान इति ग्र्यतामात्मज्ञानमेव च निश्रेयसाङ्गमिति 
यत्त कुतस्तस्य निःश्रेयससाधनत्वमवगतमिति, शअत्तमादवचनादिति त्रमः, अत्त 
पादस्तावदिदमुपदिषएटवान् श्रात्मज्ञाना्निःश्रेयसाधिगम इति, न च निष्प्रमाण 
कमथमेष ऋषिरपदिशति इति भवितन्यमन्र प्रमाणेन, तत्त व दिकविधिवाक्य- 
मात्मा ज्ञातग्यः इति, स एष तावन्निरधिकारो विधिरधिक्ाररहितस्य च विधे 
प्रयोगयाग्यत््रांभावादधिकारन्वेषणमुपक्रमणीयम् , परप्रकरणएपरिपटठनविर- 
हाञ्च नास्य सम्पदादिविधिवसप्रधानाधिकारनिवेशित्वमतो विश्चजिद्धिकरण- 
न्यायेन स्वगंकाममथिकारिणमभिह यावदुपात्तमध्यवस्यामस्तावदेव च न पुन 
रावन्ततेः इत्यथंबादसम्तेयमपुनराव्रत्तिरेव हृद्यपथमवतरति रात्रिसत्र इव प्र 
तिष्ठेति तामेवास्य फलत्वेन प्रतिपद्यामहे । 

सा चेयं साध्यमानापि रूपादेव हि शाश्वती । 
चकास्त्यपुनर परत्तिन स्वगवद्पायिनी ॥ 

ननु रृष्प्रयोजनालामे सस्यदष्प्रयोजनपरिकल्पनावसर इह च ट्टमेव प्रयो- 
जनमात्मन्ञानस्य कि व॒ मुपलभ्यते नित्येनारमना विना भूतेष्व चेत- 
नेषु श्मशानावधिषु बहुवित्तव्योधाससाध्यानि को नाम अयोतिष्टोमादिक्माण्य- 
नुतिष्ठेदिति नित्य आ्रात्मा परलोकी ज्ञातव्यः, एवं हि निविशङ्कः कमु प्रवते. 
तेति, तदिदमनुपपपन्नम् › अन्यत एव सिद्धतलासत्यभिज्ञाप्रसयन्परत्ययेन जे. 
मिनीयेरलुमानमदहिम्ना च नयायिकादिभिरात्मा नित्य इति निश्चित एव किमत्र 
विधिः करिष्यतीति, कत्तव्यताकलापोपदेशश्च तदानीमत्यन्तनिष्प्रयोजनः 
स्यात् , श्रमी च तथ्या नामातिमहान्तो वेद्प्रन्था इयत्येव पयंवसिता इति 
तदिदूमुपनतं सेयं महतो वंशस्तम्बाल्लदट्वा निष्कृष्यते इति, तस्मादथवाद- 
समपितमपुनयावृत्तिरूपमेव फलमात्मज्ञानवि धिर ब्रलम्बत इत्येवं केचित् । 

सुच्मतरद्शिनस्त्वाहुः-इयमपि महती दु गेतियद्थवादुखपर चित्वमस्योत्त- 



अपवगेनिरूपणम् । ९४ 

माधिकारविधेिश्वजिति (१)रात्रिसत्र (र)वा किमन्यच्छियतां न हि विधिस्व- 
रूपपरयालोचनातः कध्िदधिकारी लभ्यत इति बलार्स्वगेकामादि. कस्प्यते वा 
्थवादसमपितो वा ऽत्रलम्ब्यते , यत्रतु विधिखश्पमहिग्नेव तदुपलम्भः 
तत्र करि कल्पनय। किमथंवाद्वदनावलाकतद्न्यन वा, इह च स्वाध्यायो ऽध्य 
तव्य इति वदग्नीनाद घीतेतिवद्रा कृत्येन द्वितीयया वेप्सिततमनिदंशात्तन्निप्र- 
त्वमेवावतिष्ठतत । तत्र यथां ऽगन्यथतया ऽऽधानविधिरवगम्यमाना ऽप्रीनाम- 
नेकविधिपुरूषार्थोपयिककमकलापापयागात्तद् जनेनेव कृताथंत्वमुपगत इति न 
फलान्तरमपेक्तते यथा बा साध्याया अ्ध्येतत्य इव्यत्तरग्रहुणाथंसवादस्य षिषेर- 
प्र प्रहणस्य च फलवत्कमावव्रोधद्वारण परमपुरपार्थपायसवाबधारणान्न तदति. 
रिक्तधुतमधुङ्कद्यादिफलान्तरपेक्तित्वं न॒ चाध्ययनविष्यङ्गत्वं सखमहिम्ने. 
षेप्तिततमसंस्कारद्रारकाधिकारलाभात् , एवमिहाप्यपहतपराप्माद्यारमस्वरूपप- 
रिज्ञानमेव तस्म परपुरूपाथतामववाधयन्नास्य विपेरन्यप्रयाजनतामापाद्यति, 
केश्चिरिल संस्कारविधिः संच्छियमाणप्रयोजनपरक्तया परमुखप्रक्ती भवात 
त्रीहीन्प्रो्ञतीतिवत् , कथित्त् संस्करियमाणप्रयाजनमलममानस्तदीप्सिततमत्वा- 
निवाहणात्संकारविधित्वमेव जहाति सक्तून जुहीतीतिवन् , यथोक्तम्- 

भूतभाग्युपयोगं हि द्रव्यसंस्कारमिष्यते । 
सक्तवो नोपयोदयन्ते नोपयुक्ताथ ते क चिद् ॥ इति 

संस्कायंमनघंमिव रत्नमपयुवितमिवाम्रतमनस्तमिव चन्द्रविम्बमपरिम्ला- 
नमिव शतपत्रमस्ति कस्तद प्रकरणपाठपेत्तायामथवादमुखप्र त्त फलक्प- 
नायां वा ऽभिलापः, अरत एव न कामश्रुतप्रयुक्तत्वमाधानस्य न चाचायकर- 

( १ ) विक्ष्वजितीति । अयमाशयः-विङ्वजिद्यागे प्रवृदयभ॑मिष्टलाधनताज्ञान. 
मवक्यमवेश्चणोयमिष्टसाघनताक्ताभष्यं प्रुत प्रति कारणत्वात् तच्च इटं किमिति निया. 

मकं नास्ति विश्वजिता यजेतेति श्रुत परकिपषानिदादिति किचित्फटं स्तरच्छया- 
कल्पनीयमिति पूर्वपक्षे छ विश्वजिद्यागणलं स्वर्गः स्वात् सवंपुलामिष्टत्वादिति, स स्वम; 

स्यात्सर्वान् प्रव्यविश्िष्टत्वाप् ( अ ४ पा० ३ सू०० १९) इति सूत्रेण जैमिनि, 
ना सिद्धान्तितम् । 

(>) रात्नि्त्न इति । रात्रिपषत्रवाच्यानां ज्योतिर्गोरित्यादिवाक्यास्प्नकर्म्णा 
फरजिक्तासायाम् विकषवजिन्न्यायनोत्पन्नाश्रतस्वर्गादिफलकल्पने गौरधात् प्रतितिष्ट. 
स्तिष्टवाय एता रात्रीरुपयन्ति इतिजर्थवादश्चुता 'प्रतिष्ठेव फलमिति तिद्ान्तः 
त्रा च न्यायमाला- 

स्वर्गाय वा प्रतिष्ठाय राचिसत्रभिहादिमः। 

पू्॑वत्स्यात्प्रतिष्टा च ता तेनाऽशरृताद्ररम् ५ 



९.४ न्यायमरयाम् 

णविधिप्रयुक्तस मध्ययनस्येति, तस्मार्स्वाध्याय्राध्ययनारन्याघानविधिसमानयो- 
गत्तेमत्वादासज्ञानविधस्तत एवात्मज्ञानमपवगाथमवगम्यते, तथाविधस्वरूप 
आरमव परापजनितधमरदहितीो ऽपवग इप्युच्यते यतः तदिदमित्यमात्म 
ज्ञानमेव निःश्रेयससाधनमनन्य्रलभ्यमिति तमवोपदिष्टवानाचार्योऽत्तपादः । यत्त 
विज्ञानसत्तात्मशब्दाद्यदेतदशनं तन्मिभ्याज्ञानमेवेति न निःश्रेयससाधनम् | 

बह्मवादिमतेन माक्षापायानेरूपणम् । 
ननु कथमद्रतदशनं मिथ्या कथ्यते त्प्रलुच द्र॑तदशंनमविद्या मायापि मिथ्या. 

ज्ञानमिति युक्तम , तथा हि प्रत्यन्तमेव तावन्निपुणं निरूपयतु भवान , तच हि 
द्न्यानपेत्ततया भमिति पदाथस्वरूपमवभास्ते तत्पःरमा्थिकमितरत्कास्प- 

निकमिति गम्यत › सद्रपमेव च तत्राभिन्न मन्यनिरपेक्षमभवभाति मेदस्त्वन््रापे 
तयेति ना्ञणभिज्ञानविषयतामुपर याति, तन्न यथा मद्रपतातः प्रवृत्तिं यावल्छु 
म्भावस्थेव्यस्मिन्नन्तराले श्माविभवतां च वटकपालशकलशकराकणादीनां रूप. 
मपरमाथसदेव व्यवह्रपद्वीम्बतरति परमाथतस्तु मत्तिकेव, यथा ऽहः म. 
त्तिकेव्येव सत्यमिति, एवं तदपि म॒त्तिकारूपं सत्तपे्तया न॒ परमाथ सदिति 
सत्तव सवत्र परमाथौ तदेव सछक्तणं व्द्येव्याहु :, आगमश्च (एकमेवाद्वितीय 
मित्यादिरभेदमेव दशयति नेह नानाऽस्ति क्रिच्वन मूव्योस्स म्रसयुमाप्रोति य इहं 
नानेव पश्यतीति च, वेदस्य च सिद्धे ऽप्यथ प्रामार्यमुपवरणितमेव भवद्भिः, न च 
भत्यत्तविरुद्धत्वमभेदशंसिना वक्तं शक्यमागमस्य न ह्यन्यनिषेधे प्रत्यन्तं प्रभव. 
ति स्वरूपमात्रप्रहणएपरिसमप्तव्यापारत्वात् , पररूपमन्तरण च मदस्य दुरपप।- 
द्त्वाद्धेदे कण्ठमेव प्रव्यत्तमिति कथममभेदम्राहिणमागमं वि रुन्ध्यात्तदुक्तम्-- 

साहुविधावर प्रत्य न निषेध्यं विपरिचतः। 
नेकत्व शआगमस्तेन प्रत्यक्तेण विरुध्यते ॥ 

नन्वेक्रमेव जह्य न द्वितीयं किचिदस्ति तहि तद् ब्रह्म नित्य्ुद्धुद्रस्वभा- 
वतान्मुक्तमेवास्ते केन तद्र द्मिति किमर्था ऽयं समक्षं प्रयतः कुततस्स्यो वा 
ऽयं विधिनं जगद्वभासकः ? अविदोच्चदा्थे सुयुष्चुप्रयन्न इति व्रूमः, ततस्त्य 
एवायं विचित्रजगद्वभासः। 

केयमविद्या नाम, ब्रह्मणा व्यतिरिक्ता चेद् नाद्रतम् अच्यतिरेके तु त्रद्येव सा, 
ततो नान्येप्येपेति कथमुज्लेयते ! मैवं, न वस्तुनीटशि ताकिक वोदयानि क्रमन्त) 
द्विया सियमवस्तुरूपा माया मिथ्यावभासस्वभावा ऽभिधीयते, तच्वाम्रहण 
मविदया च्म्रहणं च नाम कथं वस्तुधमं विकस्प्यते । 

तनु तस्वाम्रहणएरूपापि कष्येयमविद्यान हि ब्रह्मणो निव्यप्रबुदरस्वभावस्वाद्- 
विदूया भवति अन्यस्तु नास्त्येव तदाश्रयो न च निरधिकरणमेव मिथ्याज्ञानं 

भवितुमहति ! 



अपवगनिरूपणम् । ९५ 

उज्यते--'जीवास्मनामविदा न ब्रह्मणः । 
ननु के ते जीवादमानस्ते ऽपि ब्रह्मणो ऽन्यानन्यतया चिन्त्या एव! 

आः ्ुद्रताकिक सवत्रानभिज्ञो ऽसि, सनेव जीवात्मानो न ततो ऽन्येन हि ददः 
नपिरडाद्रदेनःपि भान्तः स्फुलिङ्गा अग्निस्वरूपा न भर्वानत, तक्कि त्रद्मण एवा- 
विद्या ?न चव्रह्मणो ऽविय्ा, यथा चकमे वलाद्यावरणोपदहितभेदतया भिन्न- 
मिव विभाति नभः पराकाशं घटाकाशमिति तदाव्ररणवरादेव च रजोधृमा- 
दिकट्टुपितमपि भवति तदात्ररणविरतो तु गलितङाद्टृष्यमले तत्रेव परमे ग्यो- 
स्नि लीयते, तथेव चरमानो ऽप्यव्रिद्यापरिकहिपिनभेदात्तरफतपनेकरप्रकारकायु 
ध्यमनुभवन्ति तदुपरमे च परब्रह्मणि लीयन्ते दरति 

तन्वेवमप्यविद्यापरिकस्पित एप व्रह्म जीवातमव्रिभागः, सा च जोवाटमनामवि- 
घ्ेदयुच्यते तदेतदितरेतराश्रयमापद्यते अविद य।कर्पना्यां सव्या जीवात्मानो जी 
वात्मसु च सत्स्वविद्येति १ भववितरेतराश्रयत्वम +द्मविद्याप्रपच्च एवायम 
शेषः, कस्यष दोपः यदि चानादिखमस्य परिहारो बीजाङ्कुरवद्धविष्यति, भव 
द्विरपि चायमनादिरेव संसारो ऽभ्यरुपगतः श्रविध्येव च संसार इस्युरयते । 

नन्वनादेरविद्यायाः कथसच्छेदः ? किमनादेरच्छेदा न भवति भूमे रूपस्य 
भवद्धिा कथमनादिस्संसार उनच्लेद्यते, ननुपाये स्यनादिरप्यन्ेदयते अद्र॑तवा 
दिनां तु कस्तदुन्द्ेदोपायः ? अविद्येति व्रूमः, श्रत्रणमननध्यानादिरप्यविदय 

सा तभ्यस्यमाना सव्यवियान्तरमुत्सादय्रति स्वयप्युस्सीदति यथा पय 
पयो जरयति स्वयं च जीयति विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति 
यथा वा द्रव्यान्तररजः्निप्तं रजःकनटपितऽम्भसि तच्चात्मान संहत्य लच्छमम्बु 
कराति तदेवमियमतरिद्येवाविदान्तरमाच्छिन्दन्ती विद्यापायतां प्रतिपद्यते, 

ननु सखरूपेणासव्येवेयमविदया कथं सत्यक्रायं कुयात्, उच्यते-- 
श्रसव्यादपि सव्याथसम्पत्तिरपपत्स्यते । 
मायासपोदयो टाः सत्यप्रभयहेतवः ॥ 

रेखागकारादयश्चासस्याः सस्याथप्रतीत्युपाया दृश्यन्ते, स्वरूपेण सत्यास्त 
ति चेक्कि तेन त्रियते, गकारादित्वेन हि त प्रतिपादकाम्तन्चपामसस्यमिति ' 

ननु ब्रह्मणो निव्यशयुद्स्वाञ्जीवानां च तता ऽन्यल्यात्कथं तेप्वविद्याव 
काशं लभेत ? परिहतमेतद् घटाकाश्टन्तापवणननेव, अपि च यथा विद्याद्र 
मपि वदनविम्बमम्बुम्रणिष्रपाणद्पणादयुपाधिव्रशेन श्यामदीघस्थूलादिरूपम 

पारमार्थिकमेव दशयति तथा ब्रह्मणस्तदभावे ऽपि जीवपु तदवक्राश इति । 
ननु परमार्मना निव्यत्वा्जीवानामप्वन्यान्यसप्यनन्यत्वभित्येकस्मिन्वद्ध 

मुक्ते वा सें बद्धाः मुक्ता वा स्युः ! अयि ुतककट्टुषितमते ! कथं वध्यमानो 



९६ म्यायमन्नयाम् 

ऽपि न बुध्यसे, घटाकाशो ऽपि घटभङ्गसर्माङकाराप्रतिष्ठे जाते पटाकाशो ऽपि 
तथा भवति, एकस्यापि जीबारमन उपाधिभेदार्घुखदुःखानुभवभेदो दृश्यते 
पादे मे वेदना शिरसि मे सुखं न वेदनेति तीत्रतरतरणितापोपनतातनुक्लमध्य च 
यत्रव शरीरावयव शिशिरहरिचन्द्नपङ्कस्थासकमुपरचयति परिम्लानस्तत्रेव 
तहुःखोपरमानुभवो नेतरघ्रेप्येवमेकस्मिन्नपि परमात्मनि कर्पनामात्नप्रतिष्ठेष्व 
पि जीवात्मघु बद्धमुक्तव्यवस्था सिध्यतीत्येकालसगद् एवायमागमानुगुण उप 
युक्ता ननन्त्यमात्मनाप् । 

ब्रह्मदशनमेवातो निःश्रेयसनिबन्धनम् । 
भेददशांनमृढानां संसारविरतिः कुतः ।। इति । 

ब्रह्मवादि मतखण्डनम् । 
श्त्राभिधीयते, कपटनाटकरहस्यप्रक्रियाक् चापर चने तदनु गुणरष्टान्तपर- 

म्परोपपादने च किमुच्यते परं कोशलं भवताम् , प्रमाणवृत्तनिरूपणे तु तपः 
स्विन एव भवन्तः, तथा हि भेदस्य प्रमाणवापितत्वाक्किमयमभदाम्धुषणमो 
भवतामुत स्विदभेदस्यव प्रमाणसिद्धलादिति, द्रयमपि नासि, प्रत्यत्तादीनि हि 
स्वीणए्येव भेद्प्रतिष्ठानि प्रमाणानि, यत्तावद्धेद्स्य परापेक्ञत्वान्मृविण्डास्परभ्ति 
घटकपरनचूणपयन्तकायपरम्पर।परिच्छेदे तदनुगतमृद्रपताग्रहणे च सति मदस्त 
दृ भिन्नरूपत्वमवतायते नान्यथा, भित्तवश्चा चत्तते चा्षुषं व्यावृत्तस्वलत्तण 
प्रहि नाभेदविषयमभेदस्य परापित्तत्वादिति, अयमस्मादन्य इतीयं परपेक्ला 
प्रतीतिरिति चेद्यमस्मिन्ननुस्युत इतीयमपि परापेक्तेव, तदत्र भवांश्च भिश्च 
द्वावपि दुग्रहोपहतौ भेदाभेद््रहणनिपुखमन्ञजमिति परीक्तितमेता्रेस्तरतः 
सामान्यचिन्तायाम् , श्रङ्कलिचतुष्टयं हि प्रतिभासमानमितरेततरविभक्तरूपमप्य- 
लगतरूपमपि प्रकाशते इव्युक्तम् । 

व्यावृत्तिरमुव्र्तिवा परापेत्तास्तु वस्तुषु । 
श्रसङ्गीणस्वभावा हि भावा भान्त्यत्तवुद्धिषु | 

यदप्युक्तम्--“्राहुविधाोत् प्रव्यत्तमि'ति तदप्यस्ताघु, विधातृ इति को ऽथः, 
इदमपि बस्तु स्वरूपं गृहणाति नान्यरूपं निषेधति, प्रव्यत्तमिति चेन्मवम् त्र 
न्यरूपनिषेधमन्तरेण तस्व्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्तः, पीतादिव्यवच्िन्नं हि 

नीलं नीलमिति गृहीतं भवति नेतरथा, तथा चाह-^तत्परिच्छिन्नं सन्यद्रयव- 
च्छिनत्ती'ति, भाववद्भावमपि ग्रहीतुं प्रभवति प्रव्यत्तमिति च साधितमस्मा- 
भिरेवैतत् , तस्मादितरेतरविविक्तपदाथस्वरूपप्राहित्वान्नामेदविषयं प्रत्यक्तम् , 
शब्दानुमानयोस्तु सम्बन्धग्रहणाधीनस्वविषयन्यापारयोभेदमन्तरेण स्वरूपमेव 
नावकल्पते इति तावुभावपि मेद्विषयावेवः विरोषविषयत्वामावे ऽपि लिङ्गसामा 
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न्यस्य तदितरविलक्तणस्य परिन्बनेद्ादि, वामरपस्य तु परस्रोपरक्तपदाथपुजस्व, 
भावः इतरपदाथिशेषितान्यतमपदाथरूपो वा वाक्यार्थो विषय इति पूवमेव निरू" 
पितमतः सवथा न भेदस्य प्रमाणाबाधितत्वम , नाप्यभेद माहि किञ्चन प्रमाण. 
मस्ति यथोक्तनेव न्यायेन, यस्स्वागमः पठितः - "एकमेवाद्वितीयं नेह मानास्ति 
किच्यने'त्यादि, तस्याथवादत्वान्न यथाश्रत एवार्थो ग्रहीतव्यः 

ननु सिद्धे ऽप्यथं वेदस्य प्रामाण्यमभ्युपगतमेव भवद्भिः, बाढमभ्युपगतं 
किन्तु धूम एवाम्नेदिधा ददृशो नाचिरिव्येवमादीनां प्रव्यत्तादिविसद्राथाभिधायि 
नामथवांदानां मुख्यां वृत्तिमपहाय गौर्यापि वर्या व्याख्यानमाभ्चितम् , एव 
मिदमपि वचनमितरप्रमाणोविर् द्रमथमभिद्ध्रदपरथा ठराख्यायते ये तु प्रमा 

णान्तरविरद्धाथोनुवादिनो न भवन्त्यश्रवादास्तेपामस्तु स्वल्पे प्रामाण्यं 'वायुव 
त्पिष्ठा देवतेत्येवमादीनाम , तस्माप्युखदुःखाद्यवस्थामेदे ऽपि नावस्थातुत 
त्मनो भेदो देहेन्द्रियादिनानासे वा न तस्य नानाखमित्येवं यथा कथं चिद्य. 
मर्थवादो योजनीयः, अभेदोपेशी तु तत्परः शब्दो विधिरूप इह नासत्येव. | 
मागमवलादपि ना्रेतसिद्धिः। 

यदपुनर विध्यादिभेदचोद्यमाशङ्कयाशङ्कच परिदतं तत्राशङ्का साधीयसी स 
माधानं तु न पेशलम् , तच्ान्यत्वाभ्यामनिवंचनीयेयमविेति कोऽथः ! 

नादिना प्रबन्धेन प्रव्त्ताऽऽवर णत्तमा । 
यत्रोच्ेद्ाऽप्यवियेयमसती कथ्यते कथम् ॥ 

रस्तित्वे क एनामुच्छिन्यादिति चेन् , कातरसन्त्रासोऽयं सतामेव हि व्र. 
क्तादीनामृच्छेदो रस्यते नासतां शशविषाणादीनाम , तदियमुच्छे्यव्वादविध्या 
नित्या मा मूत्सती तु भवस्येव । 

नित्यं न शक्यमुच्छेत्तं सदनिव्यं तु शक्ष्यते । 
असत्वमन्यदन्या च पदाधौनामनिव्यता ॥ 

न च तच्वाग्रहणमात्रमविद्या, संशयविपयंयावप्यविग्ेव तौ च भावस्वभा- 
वत्वात्कथमसन्तो भवेताम् , प्रहणप्रागभावो ऽपि नासनिति शक्यते वक्तमभ, 
वस्याप्यस्तिलसमथनादिति सवथा नासव्यविद्या । 

प्रसक्ते च निषिद्धेऽस्यास्सच्वमेव बलाद्धवेत् । 
सदसद्रचतिरिक्तो हि.राशिरव्यन्तदुलभः ॥ 

सक्ते च द्वितीयाया श्रविद्याया भावान्नाद्रेतप् । 
यत्त ब्रह्मणः सततप्रबुद्धत्वाद बिदयान्तेत्रता नेति जीवानामविद्यास्पदत्वम 

मिहितमविद्योपरमे ब्रह्मणि परमे त एव घटाकाशवह्णीयन्ते-इति । 
तदपि न चतुरखम् , माकाशाचच्छेद्हेतोघटमानत्वादविद्यायास््वसच्वात्त- 

चछतः परमात्मनो ऽवच्छेद् इति विषमो दृष्टान्तः) अवच्छेद्कत्वाभावाञ्च जीव- 
१३ 
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विभागकरपनापि निरवकाशैव | यच्चेतरेतराश्रथत्वं परिहत्तमनादिस्वमवि 
दितमवरिद्यायास्तत्र बीजाङ्कुरवद्रेयान्तरोपगतसंसारवच्च तस्याः सत्यत्वमेव स्यात्) 
श्नादिप्रबन्धप्रवृत्तत्वे चास्याः प्रतिकुटषैत्वन्तरोपनिपातकृतमपाकरणमुचि- 
तम, एकात्मवादिनां तु तदतिदुघेटमित्यनिरमोज्ञ एव स्याद् , यथाह भटरः-- 

स्वाभाविकीमविद्यां च नेोण्छेतुं कश्चिदहति । 
विलक्षणोपपाते हि नश्येव्साभाविकं क चित्। 
न तेकारमाभ्युपाधीनां हेतुरस्ति विलक्षणः ॥ इति । 

य्पुनरविद्येव विद्योपाय इत्यत्र दृष्रान्तपरम्परोद् घाटनं कृतम , तदपि 
क्लेशाय नाथंसिद्धये, सवंत्नोपायस्य खरूपेण सस्वादसतः खपुष्पादेरुपायत्वा- 
भावात् , रेखागकारादीनां तु वणंरूपतया सत्वं यद्यपि नास्ति तथापि खल. 
पतो विद्यत एव । 

ननु गकारो ऽयमिसि गृह्यमाणः स रेखासन्निवेशो ऽथप्रत्यायको भवति न 
वासौ तेन रूपेणास्ति, 

मेवम् , खरूपेणासतोऽथस्य रूपान्तरेणापि गृह्यमाणस्य कूटकाषौपणादेरिव 
व्यवहारहेतुता दृश्यते च युक्ता च, वस्तु स्वरूपत एव नास्ति तस्य स्वात्मना 
परात्मना वा व्यवहाराङ्गता समस्ति, रेखास्रिषेशश्च स्वरूपेण सन्निति 
वणौत्मसेना सन्नपि तत्कायीय पयाप्लुयान्न त्वयमविद्यायां न्यायः स्वरूपास- 
त्वात्तस्याः, सपादो तु सपोदिस्वरूपवत्तञज्ञानस्यापि तत्कायत्वमवगतमत एव 
शङ्काविषध्यापि स्वशाखेषु चिकित्सामुपदिशन्ति, एवं नवगुहाङ्हरादेष निः. 
सतः केसरी सरोषमित एवाभिवतंत इत्यसव्येऽप्युक्ते यद्धीरूणां भयपलायनादि 
शराणां च सोत्साहमायुधोधमनादि सव्यं कायमुपलभ्यते तत्र सिंहज्ञानस्य 
तत्काय॑त्वात्तस्य च स्वरूपसचवान्नासत एवोपायत्वम् , एतेन प्रतिनिम्बर्टा- 
न्तो ऽपि भ्रव्याख्यातः, खडगादेर्मुखादिकाटष्यकस्पनाकारणस्य तत्र सद्धावा- 
दिष् तदसद्रावादिति । 

यदपि बद्धमुक्तव्यवस्थासिद्धये पाद्वेद्नाययुदाहृतम्, तदप्येवमपाङृतमवच्छे- 
दकस्य पादादेस्तत्र ताचिकः्वात् इह तु भेद्कस्यनाबरीजमद्रेतवादिनो दुष. 
मिति बहुशः प्रवरशितम् । 

तदेवमत्र वस्तुसं्ेपः-श्रविद्यायामस्यां सवं एवायं यथोदाहतो व्यव. 
हारभकारस्तत्कृत इति नावतिष्ठते सत्यां तु तस्यां नाद्रैतमिति, च्व एवाह 
सूत्रकारः "संख्येकान्तासिद्धिः भमाणोपपच्यनुपपत्तिभ्याम् (गो० श्र श्रा० १ 
सू° ४१) इति, यदि तावदद्रेतसिद्धो प्रमाणमस्ति तहि तदेव द्वितीयमिति ना. 
रैतम् भथ नास्ति प्रमाणं तथापि न तरामप्रेवमप्रामाणिकायाः सिद्धेरमाषादिति। 
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न्त्राथवादोत्थविकस्पमूलमद्रेतवादं परिहव्य तस्मान । 
उपेयतामेष पदाथमेद्ः प्रव्यत्तलिङ्गागमगम्यमानः ॥ 

शब्द देतवादेषेयाकरणम खण्डनम् । 
एतेन शब्बाद्रेतवादे ऽपि प्रद्युक्तः। 

अनादिनिधनं ब्रह्य शबष्दतच्वं यदत्तरम | 
विवतंते ऽथभावेर्न प्रक्रिया जगता यतः। इति! 

( वाक््य० का० १ श्लो० १) 
उच्यते-तत्रानादिनिधनपदनिवेदिता पबोपरान्तरहिता वस्तुसत्ता नित्यत्वं 

न्रह्मपद प्रतिपादितं च व्यापित्वमिव्युभयमपि शब्दस्य प्रागेव निरस्तम् , निरव. 
यबश्च स्फाटात्मा शबन्दः प्रति्तिप्र एव, यत्त॒ नित्यं बा किचिदुच्यते तच्छन्द् 
त््वमिध्यत्र का युक्तिः, श्राह शब्देपप्राद्यतया च शब्दत्वम् . तथा हि सवं 
प्रत्यय उपजायमाने नानुदटिखितशब्दक उपजायते तदुरलेखविश्दिणे ऽनासा 
दितप्रकाशस्वभावस्य प्रत्ययस्यानुत्न्ननिविशेपत्वात् , इदमीरशमिव्यादिपराम- 
शं मुषितवपुषि वेदने वेद्नात्मकतेव न भवेत् , ये ऽपि वृद्धञ्यवहरापयोगिवेधु 
यौनवाप्रशब्दाथसम्बन्धविशेषव्यत्पत्तया बालद्ारकप्रायाः प्रमातारस्तपि नूनं 
त्तत्वक्किमिष्यादि शब्दजातमनिखन्ता न प्रतियन्ति किमपि प्रमे्मतः श 
देन्मेषप्रभावम्राप्तप्रकाशस्वभावत्वास्सनेप्रत्ययानाम् । 

न सा ऽस्ति प्रत्यये लाके यः शब्दानुगमादते । 
श्रनुविद्धमिव ज्ञानं सवे शब्देन गम्यते ॥ इति । 

( वाक्य> ्र० १२ छोक ११४ ) 

एवमनभ्यपगमे तु सम्विद्ः प्रकाशशुल्यतया ऽनधिगतविषयः सवं एवा 
न्धमूकप्रायो लोकः स्यात् । याह च-- 

वाम्रपता चेदुक्रामेदववेधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकारात सा हि प्रव्यवमरशिनी ॥ इति ॥ 

(वा० ब्० श्छ्ाक १२५) 

श्रत: क्रमण तावदेवं बोध्यसे शब्दाख्यनिशषणानुवेधविशेषाननुभवात्सव 
निविकत्पकमिन्दरियजमविकल्पक वा ज्ञानं शब्द विरशिष्टमथमवधोतयति गौः जु 
क्लो गच्छतीति जातिगुणएक्रियावच्छिन्विषयाबभासिनि प्रत्ये शब्द् विशिष्ट ए 
बाथ: प्रस्फुर तीति वुद्धचस्व, एवं चेद्रोदूधुमवतीर्णो ऽसि शस्दाख्यविशेषणानुर 
क्तस्य तस्य विशेष्यस्य खरूपं पष्ठः शब्देनव दशयति शब्दापरिप्यागलभ्धप्रका 

शस्वरूपयेव वा ऽनुभूत्यादुभवसीति सो ऽपि विशेष्यः शब्दरूप एवेति जानीहि, 
तदेवं शब्द एवाथापारूढ, प्रतिभातीति न्यवतिष्ठते, दत्थःमयन्तमप्वानं चेत्पा 
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ऽसि तदधुना यदुपारूढः शब्दः परकाशते तस्य प्रथक् प्रदशगरितुमनुभवितु 
चाशक्यत्वान्छष्द् एव तथा प्रतिभातीति शब्द्विवत एवायमर्था नान्यः कश्चि- 
दिति प्रतिपत्तमहसि, यथा चायभिन्दरियजपु प्रतिभासेषु प्रक्रमस्तथा शाब्देष्व 

प्रत्ययेषु शब्दविशिष्ट बाथ प्रदिभाति शब्दा वाथौलूढः, शब्द् एवार्थरूपेण 
व्रिवतत इति गृह्यताम् , च्रतश्च शब्दन्रद्यदमेकमनिधोपाधिदशितविचिव्रमेदम- 
विश्ोपरमे यथावस्थितसूपं प्रकाशत इति युक्तम् । 

तत्राभिधीयते-न खलु प्रकारत्रयगपीदमुपपद्यत ] पदपदाथसम्बन्धन्युलप- 

त्तिविरहिणामनवाप्रशब्दयो जनाबेरूप्यसारूप्यमात्रप्रतिष्ुद्धवस्तुप्रहणप्रवशेन्द्रिय 
जप्रस्ययदशनात् , व्रद्धन्यबहारपरिचियायिगतशब्दाथसम्बन्धसंस्थाधियामपि 
शब्दस्मरणसंस्कारप्रवोधहेतुभूतप्रथमादूभूतविशु द्वस्त्ववभासस्यापरिहायतात्, 
यन्न हि वस्तुनि निविशमानः शब्दः शब्द् विद्रयवहारपु यो ऽवधृतस्तदशने त- 
संस्कारप्रबोधास्स्मृतिपथमेति नान्यथेति, सामान्यशब्देष्वपि यत्तत्सक्किमित्या- 

दिषु विशेषशब्देष्िव सेव वात्ता तेषामपि व्युतच्युपयोगविरहै विविधवनवि. 
हारिषिहद्वक्रजितादिवाथप्रती तिहतुत्वानुपपपत्तः, सविकल्पकदशायामपि न बा 
चकविशिष् वाच्यं मेचकगुणखचितमिव कुबलयमवलोकयति इति विस्तरतः 
प्रव्यत्तलक्तणे परीस्तितमेतत् । श्राह च- 

म शब्दामेदरूपेण बुद्धिरथेषु जायते । 
प्राक् शब्दाद्यादशी बुद्धिः शब्दादपि हि तादृशी ।। इति । 

( खक ० वा० प्र १७२ ) 
संज्ञित्वमाचमधिकमघुना ध्वनिसननिधाने बुदधिमधिरोहति न तद्विशिषटोऽथं 

तस्य हि श्रोत्रेण नेत्रेणोभाभ्यां न केवलेन मनसा वा प्रहणमुपप्यते ऽतिप्रसङ्गात्। 
शब्दाध्यासवादखण्डनम् । 

शब्दो ह्यनेकधमके धरमिर्येकतरघमोवधारणाभ्युपायो मवति न तत्रा 
रमानमायोपयति न हि दीपेन्दरियप्रश्तयः प्रतीस्युपायास्तदुपेये रूपादावात्मान 
मारोपयन्त्यत एब तदुपायस्वभ्रमकरतस्तदमेदवादो ऽपि न यक्त: | 

न ह्यपायरादभित्नतवं तदुपेयस्य युज्यते | 
रूपस्य न ह्यभिन्नत्वं दीपाद्रा चक्चुषो ऽपि वा। 

श्रपि चयदि शब्दादभिन्नो ऽथः प्रतिभात्येव को ऽध्यासारथ॑ः) अध्यासथ्र- 
मस्तु बयाकरणानामेकाकारनिदेशदोषनिमितो यथा गौस्वयिप हि निदेशो वा 
्यतद् ुद्धिवाचिनाम्, करटवया इष्टो ऽथं इति प्रष्टो गौरिति, कीरशं ते ज्ञान 
सुतपन्नं गौरिति, कीदशं शब्दं प्रयुक्तवानसि गौरिति, तत एषा भान्ति, वसतु 
पस्तु विविक्ता एवते शब्दज्ञानाथाः, तदुक्तम्-- 



अपरवगेनिरूपणम् । १०१ 

वि सास्नादिमद्रूपा गादिरूपा ऽभिधायके | 
निराकासोभयज्ञाने संवित्तिः परमार्थतः ॥ इति । 

( श्लोक० प्र सू श्लोक० ११८५ ) 
एवभिन्द्रि यजेष्विव शाब्देष्वपि प्रत्ययेषु न॒ शब्दः स्वरूपमध्यस्यतीति 

यक्तम् , यदि च शब्दः स्वरूपेणाथं प्रतिपाद्यत्ति तदा ऽत्तशब्दस्यैक्याद् देवन- 
विभोतकरथाकतेषु तुल्या प्रतीतिः स्यान्न चात्तशब्दा भिन्ना इति वक्तव्यं रूपप् 
त्वभिज्ञाऽनपायात्तदुच्चारणे चाथत्रय्यां संशयद्शंनात्, भवतिशब्द्योश्च 
युप्रिडन्तयेोस्वुर्यरूपत्वादध्यासपत्ते तस्याथग्रतीतिदैतुलं प्रापनोति, तथा च 
सिद्धसाभ्यनुद्धिः संवे माना ऽपि निन्दूयेत, एवमगादिव्यश्च इत्यजापय इत्या. 
दावपि द्रशन्यम् | ५८. 

शब्दस्य सिद्धरूपस्वात्तदध्यासनाथवुद्धाविष्यमाणायां (जत दथाल्ञुहयादि. 
त्यादौ न क चित्साभ्यवुद्धिभवेस्सिद्धाभ्यासेन साध्यबुदधेरननुरूपलात् , जाति. 
गुणक्रियाशब्दाश्च "गौः युक्लो गच्छती स्याद्यः केन कारणेन नियतमध्यासम- 
नुरुन्धतं इति नावगच्छामः, शब्दस्याथानपक्तनिसगशुदधवेश्वरुूप्यकस्पनाब्री- 
जाभावात् , प्रतिनियतशब्द॒वरत्तेश्च कंस्य चिहदमरण ऽलुपलक्तणात् , वृ्तपक्तश- 
ञ्द्योश्च घटपटशब्द्यारिव स्वरूपमेदाविशषाद्थानपेक्षित्वाञ्च विरापणविशेष्य- 
भावसरामानाधिकरणये शब्दाध्यासवादिनो न भवेताम्, न दयकत्र वस्तुनि वा- 
च्ये क चिदनयाः शब्द्योवरत्तिः। 

एतेन नीलोखलमपि भ्त्याल्यातम् , तत्रेतसस्यान्-न नीलगुएविशेषित- 
सुखलं नाम कि चिदिति विशेष्यम् अपि तु तन्निरस्तावयवाथमश्वकणदिवदर्था. 
न्तरमेवेदं व्युखत्तिप्रकारमात्रं तु विशषणविरशेष्यभावव्णंनमिति, तदेतदसमी. 
चीनम्-च्नुभूयमानावयवाथग्रतीतिनिहवनिमित्तानुपलम्भात् , अश्वकर्णादौ 
हि युक्तमथौन्तरस्वं तत्र दि नाश्वार्थो न कणोर्थः, निरवयवाक्यार्थवादश्च 
प्रागेव विस्तरेण निरस्त इत्य लं पुनरुक्तालापेन । 

श्रथ शब्दाद्रयाभ्यासनिबन्धनमव सामानाधिकरण्यं वृन्त वृत्त इत्युच्यते, 
तदपि न चारु, वृक्तस्तरुरिति पयाययोरपि तःसम्भवे सति सामानाधिक. 
रण्यप्रसङ्गात् । 

पि च पयायेषु हस्तः करः पाणिरित्यादिपु शब्द्रूपभेदाध्यासपक्ते ऽथ॑बु- 
द्विभेदः प्राप्नोति न चासावरस्तीति नाध्यासः। 

किं च सम्बन्धग्रहणनिरपेन्ता ऽपि शब्दः स्वसामथ्यमनुरुष्यमानः स्वाभ्या- 
सेन बुद्धि विदध्यात् तदपेकता्यां कस्य केन संबन्ध ईति न बुध्यामहे, शब्दाव्- 
य॑स्य प्रथरत्यवस्थितात्मनस्तन्मते टुलंभव्वात् , शब्दत्यतिरिक्तर्थोपगमे वा कि- 
मनेन शब्दध्याससमथनाइम्बरेण विरम्यतामतो मृगतृष्णानुसरणरणरणशनत् । 



१०२ न्यायमज्ञयांमर 

श्रपि चाध्यासः क चित्सारश्याद्ववति श्ुक्तानिव रजतस्य क्व चिदूनुरा- 
© भ मृत्तौ 6 £ गाद्ववति लाक्ञाया इव स्फटिके शब्दाथयोमृत्तामूत्ततयातिदूरभिन्नस्वरूपयोः 

सादृश्यं तावदनुपन्नम् , श्रनुरागो ऽपि तत एव दु घटः प्रथग्देशत्वाद्धिननेन्द्रिय- 
प्राह्यत्वाश्च | 

परतिनिम्बबणेनमपि न बुन्दरम्, दृरदेशतवेन शब्दार्थयोः प्रापरिरभावादप्ाप्त- 
योश्च प्रतिनिम्बोदये द्वार कोध्याननिवासिवासुदेवुन्दरीवदनतामरसानि सागर. 
तरङ्गपवनपरि चयचट्द्लकलतिकालास्डितानि स्वच्छेषु अयोस्स्नावदातध॒तिषु 
तुषारगिरिगह्मरगततुहिनशिलाकपूरद्पणेषु प्रतिनिम्बतानि दृश्येरन् । 

मथ सवगतत्वेन शब्दानामथदेशे प्राप्चिरभिधीयते, तहि सकलशब्दसाथ 
साधारण्यादत्यन्तमभ्याससाकयमनवधायमाणविशेषनियमकारणमपिद्यत इत्य- 
लमतिप्रसङ्गन, स्था न सम्बद्धः शब्दाध्यासवाद्रः । 

शब्द विवतेबाद खण्डनम् । 
विवक्वादोपि न समञ्जसः, तथा हि बिवतें कीरमिव दधिरूपेणं १रि- 

णामितेन विकारितया षा ीरदेरितानिव्यप्रसङ्गात्) तथाभावे ऽपि च 
ना्रैवसिद्धिदध्न इव श्तीरविकारस्य शब्द्विकारस्याथंस्य ततो ऽन्यस्वात्, 
चछ्न्यत्वार्च वाधकारणकाटुष्याद्यपप्लवविरदहितकिसलयप्रतीतिसमपितभे 
द्स्वात् । श्रथाथग्रतिभासमसत्यमपीन्द्रजालवदुपदशंयति शब्द् इत्ययं विव 
तीथं, सो ऽपि न युक्तः, बाह्यस्य वस्तुनः पदाभिधेयस्य जातिव्यक्त्यादेवां 
क्यवाच्यस्यापि भावनादेः पूवप्र साधितत्वात्, श्रवयव्यदेश्वादर एवापरे समथि 
तत्वा, न चेन्द्रजालमायादिवद्यथाथतायामिह किमपि ` कारणमुतश्यामः । 

श्रथाथरूपेण शब्दः शुक्तिरिव रजतारकारतया ऽवभासतइतीयं बिवववा 
चोयुक्तिः इयमपि न साधीयसी, शुक्तिका हि रजतव्रस् काशत इति शक्यं वक्तुं 
शुक्तराकारसारूप्येए तथा ऽवभाससम्भवात्, इह तु शब्दाथयोरत्यन्तिसट 
शवपुषोराकारसमारोपकारणानवधारणात्कथमितररूपणेतरस्यावभासः, शुक्ति 
कारजतादिप्रतीतिषु च बाधकवशात्तथात्वमवगतमिह तु धमे(म)जहत्सत्या 
मस्यां बा ऽ्थवुद्धिमादधाति शब्द इत्ययं बिवताथः, एषो ऽपि सम्प्रत्येव प्र 
तिक्धिप्तः शब्दानुवेधनिरदिणीनां प्राचुयेण भतिपत्तीनां प्रदरशितत्वात् , न चा 
म्यः कशिचद्विपश्िचच्चेतसि विपरिवतते निवपप्रकार इत्यवाचकमुच्यते विव 
तते ऽथभावेनेति । 

रथ श्दृब्रह्यव सजति जगन्तीत्ययं षिवतप्रकार उच्यते, सोऽपिन 
सम्यग अचेतनसेन शब्दस्येश्वरस्येव सष्त्वानुपपत्तेः, नच परमाणुवदस्य का- 
रणस्वम् , श्चवयबसम बायितवेन प्थिव्यादेः कायस्य प्रहणात् । 



अपवगंनिङ्पणम् । १०३ 

श्रथ विज्ञानमानन्दं ्रह्येप्यागमवचनमनुसरता बिभुत्वमिव चेतनत्वमपि 
शब्दन्नद्मणो वण्यते, तर्ही शवरस्येव शब्दब्रह्मेति नाम फतं स्यात् , यद्प्युच्यते-¬ 

द्र ब्रह्मणी बेदितग्ये शब्दन्रह्य परं च यत् । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ इति । 

तदपि ब्रहमयुभिक्तमत्यन्तमलो किकमेकतरस्य ब्रह्मणः काठ्पनिकत्वादका 
ह्पनिकत्वे वा कथमद्रेतवादः, तस्मा्करतमनेन शब्द्रह्मणा स्वस्ति परस्मे 
त्रह्मणे भूयात् , ्रविद्यामायाविनि्मितविविधप्रथनकल्पश्च सत्ताद्रेतदषणावस 
र एव निवारित इति शब्दाद्रतमपि तद्रदसमन्जसमसिद्धम् । 

एतेन परमात्मोपादानस्वमपि प्रयुक्तम् , पर माटमनो निसगंनिम॑लघ्यैव- 
स्प्रायकटुषविकारकारणत्वानुपपन्तेः, अस्यमेव विकारजातमषिद्यातः पर 
मात्मनि विभातीत्ये्तदपि दृ षितमतः सवथा नाद्रेतपस्षः कश्चिद्नवदययः । 

श्रथ सवप्राशिनामेक एवात्मा नाना नात्मान इतीदशमद्रैतमुच्यते, तदध्य- 
प्रमाणकमेकष्मिन् सुखिनि न सवे सुखिनः एकस्मिन्दुःखिते वा न स्वं दुःखि 
ता इति व्यत्रस्थादशंनांत् , आत्मपरभ्यवहारस्य च सचजनप्रतीतिसिद्धस्य 
दुरपहवत्वात् , न्यरृष्टे च सुखसाधने वस्तुनि स्मरणानुसन्धानपू बङेन्डाद्रेषा- 
दिकायंजातस्यान्यत्रानुपलम्भात् , एकस्मिश्च वीतरागे माक्ञमासादितिवति सं- 
सारिणामन्येषामानन्त्यदशंनात् , अहम्प्रस्ययस्य प्रत्यगासमवृत्तेः परत्रासम्भ- 
वात् , जगद्रैचित्यस्य च पुरुषमेदनियतधर्माधमंनिवन्धनध्यान्यथाऽनुपपत्तेः, 
आरममेद्स्य विस्पष्टसिद्धत्वात् , तप्रलोहस्फुलिङ्गकषराकाशपादतेदनादिरषटा- 
न्तकद्म्बस्य च निषेधः कृत एतेति एकात्मवादोऽपि न युक्तिमानित्यलं विस्तरेण 

शब्दस्यायं विवतंः कथमखिलमिति प्रस्फरत्तद्विविक्त 
स्वाकारोऽथप्रपश्चः कथमिव विकृतिव्रह्मणो वेटशी स्यात् । 
तस्मान्नानार्मतच्रे परिचितसद्सत्कमपाकानु सार- 
परादुभूतेश्वरेच्छावशविचलदणुप्रोद्धवो भूतसगः ॥ 

विन्नानाद्रततमतम् । 

एवं स्थितेषु स्वेषु तुष्णीमद्रेतवादिषु । 
विज्ञानाद्रैतवादी तु पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ 

सत्यमनुपजनमनपायमेकमपरिमितमदयं त्रह्म न युक्तिमदिति युक्त एव त 
दनभ्युपगमः, विज्ञानमेव तु कणिकमुपजनापायधमकमनादिसन्तानप्रबन्धभरवु- 
तमिदं तथा तथाऽवभातीति न ततोऽद्वितीयमथरूपं नाम कि चिदस्तोति 
पश्यामः । 

नयु प्रतयच्चादिना प्रमाणेन परस्परविसदशपदाथरूपसवेद्नस्य दृरितत्वा. 
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थं विज्ञानस्यायमवभासः, श्रथौभवरे तस्स्वरूपानुपपत्तेः, प्ाह्यपरहणं हि 
विक्ञानं नाम भवति नाग्रहणमिति । 

डच्यतेइद् तावत्परीद्यतां यदेतसपरव्यक्तविज्ञानं नीलमिद्ं पीतमिदसस्प- 
छते तत्र किमेक श्राकारः प्रकाशते उत द्वितीयमिति, यदि दितीयमवभाति 
्रयमर्थो नीलमिदं तजज्ञानमिति तत्किमत्र विचायते जितं भवद्धिजितस्य 
यद्ापशते तदस्मासु विधीयताम् , 

शअथेक एवमाकारः प्रथते तद्मस्ति विचारावसरः, कस्यायमाकारः क्ि- 
मर्थ॑स्य फ ज्ञानस्येति, स चैवं विचायंमाण श्राकारो यथ्थ॑स्येति स्थास्यति 
तद्भवन्तो जेष्यन्ति ज्ञानाकारपत्ते तु वयं जेष्याम इति, करं तावदत्र युक्तम , 
ज्ञानस्यायमाकोर इति, कुतः ? कपना भवति ह्य्पीयसीति, श्रथोकारपत्ते 
हयथस्य ज डास्मनः प्रकाशाोगात्तस्य प्राह्यघ्वमम्यथा न स्यादिति ग्राहका 
न्सरपरिकस्पनोवश्यम्भाविनीति कद्पनादेगएयम । 

श्रथाथं एव प्राह्मातमा यः स एव ग्राहक इति कथ्यते, स तहि प्रकाश एखे- 
ति संज्ञायामेष विवादः स्यान् , वाद्यान्तरक्रतो विशेष इति चेन , श्रहो विशेषज्ञो 
देवानांप्रियः, प्राहकाद्रिच्छन्नता हि ग्राह्यस्य बाह्यता, न शरीरापेक्निणी बाह्यता 
भवति, यदा च मा्चादथौदव्यतिरिक्त एव प्राहक इष्यते, तदाऽस्य ततो ऽविच्छि- 
न्नतेदयबाह्यत्वाञ्ज्ञानमेव तदिति कथं न नाश्रि विवादः, उभयसिद्धत्वाञ्ज्ञानस्य 
तस्यायमाकायो भवितुमर्हति ज्ञाने ि न के चन विवदन्ते अतस्तस्य वायमाकार 
इति युक्तमनेककस्पनातो ह्यकाथकरपना ज्यायसीति, तश्च ज्ञानस्यायमाकार। 

ज्ञानं हि प्रकाशकमप्रकाशस्याथस्य भवद्धिरभ्युपगम्यते ततश्चाथोखथमत 
रस्य ग्रहणेन भवितव्यमगृहोतस्य दीपादेः प्रकाशस्य प्रकाशकप्वादशंनात्, उत्प 
न्ेष्वपि च घटादिष्वथेषु प्रकाशवेकस्याद्रा भ्रतिबन्धवेधुयाद्रा भवत्य ग्रहणं ज्ञान 
स्य, उत्पन्नस्य सतो न कश्चि दू प्रहणे प्रतिबन्धको, न च प्रकाशान्तरापेन्ञणं स्वत 
एव दीपवसरकाशस्वभावात् , श्रतो यदैव तस्योत्पादस्तदेव ग्रहणमवश्यं भ. 
वेत्, न चेत्कालान्तरेऽपि न स्यान, किं हि तस्य कालान्तरे भविष्यति किंवा 
तद्! नाभृध्ेन तत्कालान्तरे प्रहोष्यते तदा च न गृह्यते इति, ज्ञानान्तरेण काला 
न्तरे तद् प्रहीष्यते इति चेत् , तदपि केन ग्रहीष्यते, अन्येनेति चेत्, तदध्यन्येनेति 
को ऽवधिः, श्रम इति चेत्कामं श्रान्तो विरंस्यति भवानथ' तु न गृहीतवानेव, 

प्रकाशाग्रहणे तसपरकाश्यपरिच्छेदायोगादित्येवं न कदा चिद्थग्रहूणं स्यात् , 
तस्मादथप्रहणवादिनाऽपि पूवं ज्ञानम्रहणमवश्याश्रयणीयम् , यथोक्तम्-“ध्रप्र- 

त्यक्ञोपलम्भस्य नाथः प्रसिद्धचती'ति । 
अतश्च तदेवं ज्ञानप्रेन चोत्तरकालमवमशदशंनात् , ज्ञातो मयाऽयमर्थं 

इति हि प्रस्य्रमृशन्तः प्रमातारः प्रथमं ज्ञानप्रहणमनुमोदन्ते, न गृहीतवि- 
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शेषणा विशेष्यवुद्धिभेवति, तस्मादपि पूवज्ञानम्रहणपिति सिद्धम, ज्ञानं 
अ ॒प्रह्यमाणमाकाररहितं प्रहीतुमशस्यमिति बलात्साकारमेव तद् रही. 
तव्यम्, साकारे च ज्ञाने गृहीते सति द्वितीयकारणाभावाल्ुतो ज्ञानाति- 
रिक्तो बा्योऽथः तश्च साकारं ज्ञानमाकारवत्तामन्तरेणास्य प्रतिकमं- 
व्यवस्थानुषपत्तेः, कत्पयित्वाऽपि बाह्यमथमवश्यमाक्रारखत्ता विज्ञानस्य 
विषयनियमसिद्धये वक्तव्या नीलज्ञानं हीदमनेकसन्निधाने समुपजा- 
यमानं कथमखिरतदितरपदाथपरिहारेण केवलनीलानुलग्नतामवबलम्बेत बोध. 
सखभावतायाः सवोन् प्रत्यविशिष्टतवात् , प्रवरत्तिरपि प्रञापूव कारिणां कथं तदेक. 
विषयेव स्यात् , न च नीलजनितसेनाथ॑त एष तदधिगतिनियम इति कथयितु- 
मुचितमालोकलोचनादिकारकान्तरजनितव्वस्यापि भवे तद्टिषयत्वग्रसङ्गावृतो 
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नीलाकारतंव नीलविषयत्वव्यवस्थादतुन निमित्तान्तरम् , च्राह च- 
तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदट्शात्मनः,। 
भाग्यन्तेनात्मना येन प्रतिकम विभञ्यते ॥ 

तत॒ एवाकार प्रहणएमेवातिशयमाध्रिध्य तमवथंसमथंने सति साधकतमं 
ज्ञानमेव प्रमाणं भविष्यत्यपरथा कारकरातिशयद्शंनाभावरे तत्तत्साधकतमलत्स्य 
दुरुपपादस्वात् , साकारज्ञानसाक्ती च लौकिको ऽपि दश्यते व्यवहारः, पवं 
च वक्तारो भवन्ति लौकिकाः “नीलो ऽर्थो ऽयं यतो ऽत्र तदाकारं ज्ञानमुतन्न- 
मिति? तेन पतिकमंनियमान्यथाऽनुपपत्तेरवश्यं साकारमेव ज्ञानम् । 

हरथं सत्यपि बाह्याथं ज्ञानस्याकारकस्पना । 
भवेदेवेति तत्रेव सन्तोष्य स्थीयतां वरम् ॥ 

ये तु ज्ञानस्य खतः खच्छस्वभावसेन नीलपीता्यवभासः परोपाधिरेव 
भवितुमहंति स्फटिकस्येव लाक्तादिना ऽरणिमायनुवेधः, श्रत: एृथगननुभूय- 
मानोऽपि बाह्योऽथः साकारज्ञानावभासाऽन्यथाऽनुपपरयाऽनु मीयते, यथोक्त- 
'बाह्यसिद्धिः स्याद् व्यतिरेकतः इति । 

तदिदमनुपपन्नम् , अन्वयानुपषलम्धेः । 
र्थं ज्ञानं हि साकारं निराकारं तदत्यये । 
निस्यानुमेयबाह्याथवादी ज्ञानं क दृष्टवान् ॥ 

लान्तार्फटिकादौ तु तथा युक्तं तदनुरक्तस्फटिकावलोकनाद्, इह पुनः-- 
प्रथन रञ्यमानं हि नियक्रारं निसगतः । 
ज्ञानं न खलु पश्यामो लात्तया स्फटिकं यथा ॥ 

आ्आकारदयप्रतीति्ि नास्तीत्युक्तमभ्युपगमे वा दुरु्तरमनवस्थादृषणम् , 

श्रथौकारश्च प्रत्यक्तस्ततकृतश्च ज्ञानाकारः प्रव्यक्त इ्युच्यमनेऽथौकारस्ता- 
षस्साकारेण ज्ञानेन गृहीतः स॒ इदानीं ज्ञानाकारोऽपि प्राद्यत्वात्साकारक्लाना- 
न्वरप्राह्य एव स्यादित्यनिष्रम् | 

१५ 
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चरथ स्वप्रकाशं तत्साकारं ज्ञानमिष्यते तेन ज्ञानान्तरपिक्ञणान्नान- 
वस्थेति, तिं स्भ्रकाशसाकारज्ञानव्यतिरिक्ताथोकारानवभासात्तदेवास्तु 
कतो द्ितीय इदानीमथोकारः, न चान्यथाऽनुपपच्यापि तत्कल्पना युक्ति 
मती, न हि राजशासनमिदमर्थनाकारवता भवितव्यमिति, ज्ञानमेव 
नीलाद्याक्ारं यदि भवेत्को दोषः स्यादिति, नीलाथाकारयोगादथस्स इति चेत्सं- 
ज्ञायां विवाद् इत्युक्तम् , द्वितीयस्याभावात् , स्वच्छत्वाञज्ञानस्य काटुष्यमन्य- 
तमिति षेद विद्यावसनाकृतं तद् भविष्यति, स्वतःस्वच्छमपि ज्ञानमनाधविद्या- 
वासनाविभवेन तत्तदनेकाकार काटुष्यरूषितवपुरिव प्रकाशते, ज्ञानवासनाभेद्- 
संतानयोश्च बीजाङ्कुरवदनादिस्वान्नास्य पयनुयोगस्यावसरः कतो वासना प्रवृत्ता 
हूति, तस्मादनादिवासनावेचित्रयरचितज्ञानवेचित्रयोपपत्तेः कृतमनुमेयेनापि बायै. 
नार्थेनेति ज्ञानस्येवायमाकार इति सिद्धम् , अतश्च ज्ञानमथरदितमपि गन्धव. 
नगरमायादिषु विस्पष्टमुपलभ्यते इत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यामपि ज्ञानाकारत्वमव- 
गच्छामः, यदि च ज्ञानादथः प्रथगवस्थितात्मा भवेञज्ञानान्तरेणाप्यसावुपलम्येत 
न चैवमस्ति, तरमादभेद एव ज्ञानाथयोः, तथा ऽऽह-'सहोपलम्भनिय मादभेदो 
नीलतद्धियोः$ति, न च ज्ञानाथसंसगंधमं श्राकारो भवितुमष्टेति यदि हि प्रथ 
गथंमनाकारं पथक् च ज्ञानमनाकारमुपलभ्य संस्रयोज्ञानार्थयोराकारवत्तामुपल- 
मेमहि तत इममाकार संसगधमं' प्रतिपद्येमहि, न त्वयमस्ति क्रमः श्र्थरहित- 
त्वै ऽपि च स्मरणस्वप्रादिज्ञानानामाकारवच मस्तोव्युक्तम् , अतः कथं संस- 
गंधमं श्याकारः। 

मपि च न्त्रं तारका तिष्य इति कथमेकस्मिन्नथं परस्परविस. 
द्लिङ्गसमावेशः, परित्राजककामुककोलेयकानां च कथमेकं एव वनितारूपो 
ऽथः कुणप इति कामिनीति भददय इति च प्रतिभासत्रितयविषयतामनुभषेत् , 
द्{रा इति कथमेकेव खीग्यक्तिः पुंवचनबहुवचनविषयतां यायात् , षरणग- 
रीति च कथं वहूनामन्यलिङ्गानामेकता सीलिङ्गता च भवेत् , हृखदीधयोश्च 
कथं परश्परपिक्ञप्रहणयोरथंनेकतर श्राकारः पारमाथिकः स्यात् , ज्ञानानां तु भि- 
ननत्वाद्िचित्रवासनाभेद सह्कारिरूपानुविधनेन जायमानोनां न कथिद्पि विरो. 
धः, तस्माञ्ज्ञानमेवेदं सवत्र तथा तथा प्रतिभाति न तद्यतिरिक्तो ऽयो नाम क- 
शिदिति ज्ञान एव चैकत्रायंप्रमाणप्रमेयप्रमितित्यवद्षारः परिसमाप्यते, तस्य हि 
विषयाक्ारता प्रमेयं प्राहकाकारता प्रमाणं सवसं वित्तिश्च फलमिति, यथोक्तम्- 

यदाभासं प्रमेयं तसप्रमाणषछलते पुनः । 
प्राहकाकारसंवित्योखयं नातः पथक् कृतम् ॥ इति ॥ 

वदिश्मनाधविथावांसनाविलासविपयोसिततत्वदशं नतया ज्ञानमेव प्राद्य- 
रहुकसं विततिभेदृवदिव लद्यते, अवियाविरतो तु खनच्छुमेव तत्सम्पयते न 
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किश्िद्रेति, तदुक्तम्- 
नान्यो ऽनुभात्रयो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवो ऽपरः । 
प्राहयग्राहकवेधुयौत्स्वयमेव प्रकाशते ॥ 
दमविभागो ऽपि्ुद्भ्यात्मा विपयोसितदशनैः। 
ग्ाह्यम्राहकसंवित्तिमेदवानिव लद्यते ॥ 
हत्यथरूपरहितं संविन्मात्रं किलेदमिति पश्यन् । 
परिहृत्य दुःखसंसतिमभयं निवीणमाप्रोति ॥ 

विज्ञानवाद मतखण्डनम् । 
छन्नाभिधीयते, न खल्वेक एव वोधात्मा म्राह्यप्राहकोभयसखभावो भवि. 

तुदति प्राहयम्राहुकरूपयोरितरेतरविसटशतेनेकनत्र समात्रेशानु पपत्तेः, तथा हि 
नीलज्ञानं पीतज्ञानं शुक्लज्ञानमिति नीलपीताथ्ुपजनापायेऽप्यनुवतंमानबोध- 
रूपता नीलादिविलक्तणान्वयन्यतिरेकाभ्यामवधाय॑ते । 

श्मपि च ज्ञानमहकारास्पद मानन्दादिस्वभावं स्वकमणि च सव्यापारमिव 
भवद्धिरभ्युपगतमथंस्तु नैवमात्मक इति कथमनयोरमभेद्ः, यद्यपि ज्ञानमिद्मय- 
मथं इत्येवमाकारद्रयप्रतिभासो नास्ति तथा ऽप्ययमेक्ो ऽप्याकारः प्रतिभासमा- 
नः प्रकाश एव प्रतिभाति न प्रकाशकः, इद् नीलमिति प्राहकाद्धिच्िन्न एव 
प्ाह्मकारोऽवभासते न त्वहं नीलमिति तदैक्येनावभासो ऽस्ति , 

श्मपि च प्रकाश्यस्य नीलादेः प्रकाशकवाधाधीनं युक्तं नाम प्रहणं बोधस्य 
तु तद् म्राहकस्य तदा किं कृतं ग्रहणमिति चिन्त्यम् , न वोधान्तरनिबन्धनमन- 
वस्थाप्रसङ्गात् , नापि स्वभ्रकाशं ज्ञानमहं नीलमिव्यप्रतिभासात् । 

नयु नैव आह्यप्राह्कयोरन्यत्वमिति या अयं प्राह्यावभास इति भवता ऽभ्यु- 
पगवस्स एव प्राहकावभासः › प्राह काद्न्यो हि प्रायो जडात्मा भेत्रेत् , प्राह- 
कस्तु प्रकाशस्वभावो ्राहकत्वादेव द्वयप्रतिभासश्च नास्तीत्युक्तम् , ततोग्यतर- 

स्य प्रकाशने जडप्रकाशयोः कतरस्यावभासितुं युक्तमिति चिन्तायां बलास्मका- 
श एव प्रकाशते न जडः , निराक्ारश्च न प्रकाशः प्रकाशत इति तस्मिन्साकारे 
प्रकाशमाने चतो जडात्मा वदतिरिक्तो ऽथः स्वात् । 

तदिद्मपेशलम् , उपायेनोपेयनिहवस्याशक्ष्यकररणीयतवोत् , रूपस्य हि 
प्रकाशकं चनं चक्चुरेव भरकारातामिः्युक्स्वा रूपमपकतुं शक्यते, तदिद्मयंस्य 
मूतिद्रवत्वकाठिन्यादिधमविशेषितात्म॒नस्तद्विपरीतस्वच्छस्वमावं ज्ञानं प्रकाशकं 
स्वभावत्वात् , चष्चुजन्यो हि प्रकाशो नाम ज्ञानमुच्यते नचागृदीतः प्रकाशः भ्र 
काश्यं प्रकाशयतीति, वु्षुजन्यः प्रकाशो ज्ञानमुच्यते स तु प्रकाशो रूपादिविष- 
यप्रकछठाशो न प्रकाशभ्रकाशः , न हि चश्षुषः प्रकाशः प्रकाश्यते ऽपि तु रूपं प्र 
कृश्यते , तत्र यपु्मिद्युच्यते स विषयो प्रादयः यत्तसकाशते त्युच्यते स प्र. 



१०८ न्यायभलयाम् 

काशो ज्ञानं प्राहकं वदुरपत्तिमात्रेण च रूपं प्रकाशितं मवतोति न भरकाशो प्र 
णमपेक्षते ९ 

ननक्तमत्र नानुपलन्धायां बुद्धावथंः प्रकाशते ऽशरत्यकलोपलम्भस्य नाथ 
ष्टिः प्रसिष्यती'ति, तदयुक्तम् , श्रप्रत्यत्तोपलम्भस्य च प्रव्युताथच्ष्टिः सि 

द्वति , उपलम्भोखाद् एवाथरष्टिन पुनरुपलम्भटषटः । 

ननूपलब्धेरमरहे तदुखाद् उतन्नोपलम्भ्याप्यथः प्रत्त स्यादिति सवसव 
क्षतवप्रसङ्धः, तदिदमतिसुभाषितम् , अथप्रकाशात्मन खद्धूपलम्भः ख कथमनुतप 

्नादुखन्तेन विशेष्यते › तस्मादथप्रत्यक्तीकरणात्मकतवाञ्ज्ञानस्य उत्पाद्.एनाथं 
प्रव्यक्ता न तदुम्रणमित्यगृहीतमेव ज्ञानमथप्रकाशकमिति युक्तम् । 

यत्वल्पत्वाञज्ञानस्य पूवे प्रहणमुच्यते, तच्क्ुरादिभिरनकान्तिकमित्युक्तम्। 

गृहीतं यदि च ज्ञानं भवेदथप्रक!शकम् । 
धूमवहीपवच्चेति वक्तव्यं यदि धूमवत् ॥ 
भवेदथानुमेयत्वं यत्छयेव च दूषितम् । 
छकफारद्रयसंवित्तिविसर्हान्न च दीपवत् ॥ 
घटं दीपं च पश्यामीत्यस्ति द्वितयवेद्नम् । 
न तु ज्ञानेन विज्ञेयं जानामीति द्रयग्रहः ॥ 

यदपि प्रकाशव्वाञज्ञानस्य दीपवप्पू प्रहणसुक्त् , तदपि व्याख्येयम् , भ्र 

काशत्वादिति को ऽथः ९? प्रकाशयतीति प्रकाशतवमिति, तश्चक्चुरादिभिरनकान्ति 

कमुक्तमेव, श्रथ प्रकाशनं प्रकाशः, तहि प्रकाशत्वादिव्यसिद्धो हेतुः, न ह्यथ 
णकाले बुद्धः प्रकाशनमस्ति, अथ प्रकाशशब्दो बोधपयोय एव प्रकाशाद् बो 
धरूपत्वादित्यथंः, तदा साधनविकलो चृष्टान्तः प्रदीपस्य बोधरूपत्वाभावात् , 
श्रतश्च स्वसंवेदनपक्तो न युक्तियुक्तः सप्रकाशस्य कस्य चिदप्यद्टवात् 

ननु ज्ञानशब्ददीपास्त्रयः प्रकाशाः स्वपरप्रकाशा इत्याहुः, तद्युक्तं शब्द 

हीपयोः स्वग्रहशेऽथ प्रकाशने च सामग््यन्तरसन्यपेततत्वात् › शब्दोऽधप्रकाश 

ने समयग्रहणमपेत्तते, स्वप्रकाशने च श्रोत्रादि दीपो ऽपि चत्तराधपेत्त एव गृह्य 
ते प्राहयति चार्थम् , इयांस्तु विशेषो-घटादिग्रहणे आलाकसापेक्तं चक्षुः प्रवते 

श्रालोकम्रहणे तु निरपेक्मिति नतावता दीपस्य खप्रकाशता स्यात् ; इत्थं च 
माजौरादिनक्तचरचक्तरपेक्तया सव एव घटादयः स्वप्रकाशा: स्युः, ज्ञानस्य तु 
परप्रकाशत्वमेव दश्यते न खप्रकाशत्वमथप्रकाशकाले तद्प्रकाशष्य दरशिवत्वात्। 

मुधैव तस्माद्रणितास्व एते त्रयः प्रकाशाः स्वपरप्रकाशाः , श्रात्मप्रत्यत्त 
वादिनां त्ववस्थाभेदेन प्रायप्राहकांशयोभेदो विद्यते एवेति सवथा न स्वप्रकाशं 
विज्ञानम् । 

यदृप्यभिहितमुरप्यमानमेव ज्ञानमनपेत्तत्वादप्रतिबन्धत्वाद्च तदेव गू 



अपवगेनिरूपणम् । १०९ 

द्यत नवा कदा चिदिति, तन्न साम्प्रतम् , तदानीं तद् महएसामस्नयभावात् , 
न चाविबन्धमात्रेण प्रतीतिरवगम्यते । 
उपायविरदहेणापि तदा ज्ञानस्य न ग्रहः ॥ 

न च जेमिनोया इव वयं ज्ञानं निव्यपरोक्तमाचचमहे ज्ञातो मयाऽयम्थं 
इति कशलान्तरे तद्विशिष्टाथग्रहणदशंनात् । 

शुक्लः पट इति ज्ञाने यथासौ भाति तदूगुणः। 
तथा ज्ञातो ऽथं इत्यत्र भाव्यर्था धोविरोषणः ॥ 
न विरोष्ये च संवित्तिरग्ृहीतविशेषणा । 
नालुसायधियं वेस्थं प्रतीयेत भ्रमाग्रहात् ॥ 

न च नित्यपरोन्ता बुद्धिरनुमातुमपि शक्यते इति च विचारितमेव, तदछ- 
मनया कथया किमिति शाक्चसुरख्य श्रात्रियमिदानीमभियुन्जमहे । 

च्तश्च यदुक्तं ज्ञानप्रष्ठावमशदशनाञज्ञानप्रहणएपूवंकमथग्रहुणमिति तन्न 
सावत्रिकमपि तु क चिदेव ज्ञाननिषठाथंसंवेदनात्तथा ऽभ्युपगम्यते, तस्माद - 
थपरहणात्पुवं ज्ञानस्यानवभासानिराकारत्वावसायनिरहाच्च ज्ञानस्येवायमाकार 
इति कदाशाप्रलपितमेतदरुणाम्बराणम् । 

यल्पुनरभ्यधायि (ज्ञानाकारपक्ते कत्पना ऽत्पीयसी'ति, तत्र यथोक्तनीत्या 
्रस्यक्तगस्ये बाहे प्रह्चेऽथाकारे करपनोक्तिः कीटङ्ी ? कीदशं वा तदल्पल्वं मह्- 
सवमित्युभयसिद्धमपि यद्वादि ज्ञानस्य, तत्र यदि प्रमाणाय्रत्ता वस्तुस्थितिः 

चरथो ऽप्यभयतिद्ध एव, इच्छा्रेषनिवन्धनायां तु वस्तुस्थितौ ज्ञानमपि कथ- 
सुभयसिद्धं स्यादिति यत्किचिदेतत् । 

यदपुनरिदमभिहितममभ्युपगम्यापि बाह्ममथमग्रस्याख्येयः प्रतिकमग्यतस्थासि. 
द्ये श्चानस्याकारयोग इति, तदपि न साम्प्रतम् , प्रतिकमव्यवस्थायाः प्रकारा- 
न्तरेणाप्युप्रपततः । 

यद्प्यनेकसन्निधाने नीटज्ञानमुष्कषायते यदपि वोधशूपतव प्रशेपसाधारणं तथां 
ऽपि नीलेनैव कमंकारकेए तदुपजनितमिति नीलनिष्ठमेवावतिष्ठते, चक्षुरादिना 
ऽपि तञ्जनितमिति चेत्सत्यं जनितं न तु कर्मभूतेन तदुपाये इति तदेकविषय- 
मेव भवति, कुत एष नियम इति वचेद्रस्तुस्वभावत एव, भाकारपक्ते ऽपि 
समानो ऽयं पयदुयोगः। । 

यदुच्यते किमिति नीलमेष कम कारकं किमिति वा कमंविषयमेव ज्ञान- 
मिति, त्र वस्तुस्वभावेरत्तरं वाच्यम् , आकारमपि च ज्ञानमुपाद्दानमथस्यैव 
कथमुपाद्दीत न कारकान्वरस्येत्यत्रापि वस्तुस्वभाव एव शरणमिति, भर्थस्य 
च ज्ञानजनकत्वमन्वयन्यतिरेकाभ्यामवगम्यते । 
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यदा हि देवदत्ता्थीं कश्चिद् व्रजति तद्गृहम् । 
तत्रासन्निहितं चैनं गत्वा ऽपि न स पस्यति ॥ 
त्णान्तरे स श्रायान्तं देवदत्तं निरीक्तते। 
तत्र तत्सदसच्वेन तथात्वं वेत्ति तद्धियः ॥ 

च्रनागते देवदत्ते न देवदततज्ञानमुद्पादि तस्मिन्नागते तदुसन्नमिति तन्ना- 
वभ।वित्वात्तञ्जन्यं तदवसोयते, इत्थं च तञजन्यत्वेन तत्र नियमसिद्धेरलमा- 
क[रकल्पनया, एतेन पुरुषश्रवरृत्तिरपि नियतविषया व्याख्याता, साधकतमत्वं 
तु सामग्रचाः प्रमाणएसामान्यलक्षणे निर्णतमेव । 

यस्तु लौक्रिकम्यपदेश उदाहृतः. सो ऽपरि व्यभिचरति नीलोऽयं यतस्तद्धि- 
पयं ज्ञानमुखन्नमित्यपि न तद् ग्यपदिशन्ति लोकिकाः, तस्मादयं सत्यपिसा- 
क।रं ज्ञानमषितव्यम्ः इति यदुक्तं तदनुपपन्नम् । 

यद्प्यर्बाण सहोपलम्भनियमादमेदो नोलतद्धियोरिति, तदपि बालभाषित- 
मिव नः प्रतिभाति श्रमेदे सहाथानुपपत्तेः, श्रथेकोपलम्भनियमादिति शिखरो 
विवक्षितः, तदयमसिद्धो हेतु्नीलादिग्राह्यम्रहणएसमये तदुभराहकानुपलम्भात्, 
प्राह्काकारानुवेषरहिततदविच्छिन्नो बाह्यपराह्यमात्रप्रतिभास एवायं नीलमिद 
मित्यादि दशितः, क चिच्च प्राह्याकारातुषर्लिष्टकेवलघ्राहकावमशनमपि रश्यते 
न स्मरामि मया को ऽपि गृहीताऽथस्तदेति हीति, तदेवमितरेतरविभक्तज्ञाना- 
धौकारसंवेदनात्कथमेकोपलम्भनियमाद्भेदो नीलतद्धियोरिष्युच्यते, नीरतद्धि 
योरिति च वदता भवताऽप्येष भेद एव निद्श्यते, परमतानुवादमान्रमेतदिति 
चेन्नामेदे प्रथङः निदं शस्याप्यघटमानत्वान् , तस्मादपि न ज्ञानस्यायमाकारः । 

यदप्युक्तम् (असत्यपि बाह्य ऽय स्वप्नगन्धतवरनगरमायादिषु ज्ञानस्याक्रारवत्ता 
दश्यते इति तस्येवायमाकारो युक्त' इति, तदपि दुराशामात्नं-खवत्र ज्ञानादि 
च्न्नस्य प्राह्याकारस्य प्रतिभासनात् , तथा हि-भ्रमज्ञ नेषु चतुष्टयी गतिरात्म- 

ल्यातिरसतृख्यातिरख्यातिविपरीतल्यातिब, तत्र रजतमिदमिति सामानाधिकर. 
रथेचैकार्थप्रतिभासात्तन्मते च संवित्तेरपरोक्तसवाद्रजवाधिगमाभिधानेन तद्थि- - 
नस्तत्र ्वृत्तेबौधकप्रत्ययस्य तथाविधवबोधनिषेधपरसेन प्रादुभौवान्न तावदल्या- 
तिरिति प्रध्रिब प्रसाधितमेतत् 

असत्हयातिनिराषः । 

असत्ल्यातविरपि नास्ति एकान्तासतः खपुष्पादेः प्रतिभाक्लायोगात् , देशं 
कालव्यवहितानुभूतपू वपदाथविषय एव घरान्तो ऽपि प्रत्ययः प्राणभृतां भवति 
न स्वत्यन्तासदर्थविषयः , तथा हि द्विविधा चआान्तिनोद्येन््रियजा मानसी च, 
तन्न बाष्ेन्दरियजे भ्रमज्ञाने विषयदोषादिन्द्रियदोषाद्रा समु्पद्यमाने न ̀  क 
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चिन्निरालम्बनता रश्यते भास्वररूपसादश्येन हि विषयदोषेण शुक्तिकारज- 
तमिति परिस्फुरति, मरुस्थलपतितो्फलितं सावित्रं तेजस्तरलतरङ्गसारूप्येण 
पय इति चकास्ति, इन्द्रियदोषादपि पित्तोपहतरसनस्य तिक्ततया शकरा- 
ऽबभासते , तिभिरसीमन्तितनयनव्त्तेश्वन्द्रमण्डलमेकमपि द्विधा प्रतिभाति 
तिमिरकणनिकरविवरविरचितप्रसरताश्च नयनरश्मयः सुयीञुसंवलिताः सन्तः 
सुदमतया केशकूचंकाकाराः प्रतिमान्तीति । 

श्नन्तःकरणदोषेण विभ्रमो यस्तु जायते । 
श्रसस्यपि महेलादौ पुषेषु मुपितात्मनाम् ॥ 
सो ऽपि कधिद्विषयदोषहा भवति कुत्र चित् । 
कोमलानिलकष्टोलवेष्िते बालपह्वे । 
श्रनपेक्िततत्तुस्यपदाथंस्येव या पुनः| 
मानसी मन्मथेन्मादमहिम्ना मानिनीमतिः ॥ 

तस्यामपि रोगादिवासनावलेपिप्लवमानसंवरृत्याद्यपस्थापितदेशकालम्यवहि- 
तोपलम्प् वंपुरन्धिरूपः समुर्लेखेा न खेकान्तासतः खरविषाणद्रेरिव, प्रति. 
भानिद्रादिमनेदाषजन्मनि स्वप्ने ऽपि रपू व॑स्येव तस्याकारस्येस्लेखः। 

ज्वलजलगलदरहिद्रवदद्रयादिदशने । 
रूपमन्यस्थमन्यत्न वेत्ति न ससदेव तत् ॥ 
तदेवं भ्रान्तवेधेषु नास्त्यत्यन्तासतां प्रथा । 
देशकालान्यथाप्वं तु केवलं भाति वस्तुनः ॥ 

ननु तत्रासते थस्य प्रतिभासे देशान्तसयादिषु सच कोपयुज्यते देशान्तरे 
दि सन्नसन्वा ९ तत्र तावन्नस््येव सोः , न च द्रयोरसच्वयोः कथिदिेषः दै. 
शकालावपि किं सन्तावसन्ता वा प्रतिभासेते इति विकरह्पनोयां तथा तयोरपि. 
तुल्ये, दोषः । व । 

मैवम् भवतो ऽप्यसर्ख्यातिवादिनः कं सवत्रैव तद्थासच्वं सभ्मतमुत 
तदेश एव, तत्रासन्निधानमात्रेण तावत्क इव तव स्वाथः, सव्रासतस्तववभासे 
कुतस्त्य एष नियमो यदसच्वाविशेषे ऽपि रजतादि संप्रति न खरविपाणादीति , 
दमयं च द्रयोरसच्योविरेषः देशान्तरादिपु सतो ऽयस्य स्मरणायुपारोहेण प्र 
तिभासमानता रश्थते न तेकान्तासत ईति, एवं देशकालयोरपि सदसद्धिकस्प- 
चोद्यं परिषतंग्यम्, रतश्च कं चिदपि नार्यन्तासदथंग्रहि ज्ञानमस्तीति कि 
दश्रान्तबलेन सवेत्राथशून्यता कल्प्येत तस्माज्नासत्स्यातिः । 

अत्मख्यातिनिरासः ! 
आरमख्यातेस्तु निराकरणाय से ऽयमियान्कलिवंवंते, तत्र च बहुशः 

कुथितं प्रादकाद्विच्छिज्नमेव प्राह्ममनभारते नीलमिद्मिति न रु तद्भेदेन नीलन. 



१११ स्यायमञयापर 

महमिति, भरान्तिज्ञनिषु तद्थंसन्निधानाद् भ्रान्तत्वमस्तु ना्मतस्वम्रहणमिति 
यच्येधते, तदन्तर्चेयरूपं हि बहिवंदवभासते इति सेयं विपरीतख्यातिरेषाङ्गी. 
कृता स्यात् , तद्ररमेव तपस्विनी साधीयसी । 

श्रथ कथ्यते प्राहुकात्सत्यं विच्छिन्नं पराद्य तच्वज्ञानरूपमेवेति, तत्र विचि 
न्नमिति प्रियमावेदितं ज्ञानते तु तस्य का युक्तिः, न च ज्ञानयेोगंगपदुलन्नयो- 
बो क्रमभाविनेवो प्राह्यप्राहकभाव उपपद्यते यौगप सब्येतरगाविषाणवद् प्रा- 
धप्राहुकनियमाभावात् › क्रमपन्ते ऽपि पूवमुत्तरस्य प्ाहकात्तदुस्पत्तिस्तदुम्रहणका- 
लप्रतीक्षणात् क्षणिकतां ज्यात् , उत्तरमपि यदि पूवस्य ग्राहकं तथा ऽपि सैव 
वातो , तावत्कालस्थितिमन्तरेण तदुप्राह्यताऽनु पपत्तेः, न च ज्ञानत्वं नाम सा- 
मान्यं ग्राह्यमाहकयेर नुगतं  गात्वमिव शाबलेयादौ भाति, श्रतो विच्छिन्नश्चे- 
दू प्राहृकौद् प्राह्यः सो ऽन्य एव भवेदिति न ज्ञानस्यायमाकारः , 

यत्तु संसगधमं श्राकारो न भवति इति भाषितं, तयुक्तमेव,- 
न कुरडद्धिवत्करश्चिस्संसगों ऽस्त्यथंबोधयोः । 
तत्छृताकारवत्ता वा प्रागनाकारयोस्तयोः ॥ 

तदेवं शाक्योक्तयुक्तिकौशलदोबेल्यारसवं त्र ॒ विच्छदप्रतिभासास्खच्छात्मन- 
श्च ज्ञानस्य स्वतो विचिन्रस्वानुपपचेः अ्रथंस्येवायमाकार इति सिद्धम् । 

यश्छाकारपक्ते चेदितमेकत्राथं नचत्रं तारका तिष्य इति परस्रविरद्धाका- 
रसमवेशो न युक्त इति, तत्नोच्यते-अनुपपन्नमिति नः क संप्रत्ययो यन्न प्रमा- 
सेनावगतं विरुद्धमपि तद् बुद्धयामहे यदेकत्र निविशमानं न पश्यामः, तदिह 
यथ्चषाधितेन ज्ञानेन विष्पष्टमाकःरत्रयमेकवर गृह्यते त्कथमनु पपन्नं स्यादिरद्ध- 
मिति । 

श्रधेकं सम्यक्प्रमाणपरिनिर्चितरटपमितरत्कास्पनिकमिति प्रतीधतेत देव. 
मह्तु को दोषः, दृष्टश्च चित्रादावनेकबवलसमावेशः, न चेक्र विरोधमविरोधं 

वा टरा सवत्र तत्कल्यनमुचितमबाधितात्रगतिनिबन्धना हि वस्तुस्थितयेो 
भवन्ति न कस्पनानिमिताः । 

श्षपि वा बस्तुताद्रप्यसदसत्तानपेक्तया । 
शब्देप्रयोगसाधुतमन्वाख्यायेत केवलम् ॥ 

हारा इति नेकस्याः स्रीव्यक्तेः पुस्स्वं बहु तवं॑वा विद्यते शब्द्स्त्वेष तत्र 
प्रयुञ्यमानः साधुभंवति । 

नायौसंस्परशिता चास्य तावतां व्यवतिष्ठते । 
चसौ तदात्मकं वस्तु तथा शक्रोति भाषितम् ॥ 
परित्राट्प्रभृतीनां च कणपादिप्रतीतयः। 
शथस्यानेकशक्तित्बाननावहन्त्यथशूरयताम् ॥ 



अपबगेनिरूपणम् । १११ 

किं न भक्तथितुं शक्रया नारौ कौलेग्रकेन(१) सा | 
कि वान शमयव्येषा कामिनो मदनञ्वरम् ॥ 
शवाद्रा केन रूपेण सा विशिष्येत यागिनः। 
धीत्रयं तुन स्बंषामभावात्सहकारिणः ॥ 

प्रतिप्राणिनियतानेकविधवासनासहकारिसपेत्ता हि तस्य ज्ञामस्यात्मलाभू 
इति न स्वेषां सवसारूप्येण ज्ञानम् । 

यद्येवं वासनाभेद एव विविधप्रतिभोद्धवबहेनुभवति किमथंकस्पनया, श्रय 
साधो किमधापि न परिहरसि सुचिरं गुणितां कम्पनावाचेोयुशि न यथः 
करप्यतेऽपि तु प्रतिभासते एव, वहरूपस्य तु तम्येकतमरूपपरिच्छेदनियमे 
किमपि वासनादि कारणं कचित्कत्प्यते कस्तावताउ्थनिहवस्यावकाशः। 

यच्चेत्थं-वासनामेद एव ज्ञानवेचिन्रपकारणमितरेतरकायकारणभावप्रच- 
न्धश्च बीजा्कुरवदनादिज्ञौन्ामनयोः~इति, तद्प्यघटमानम , केयं वासना नाम! 
ज्ञानादन्यत्तरिक्ता चेत्सा ऽपरि खन्छुरूपत्वान्न ज्ञानकाद्टुष्यकारणं भवेत् , ज्ञान. 
व्यतिरिक्ता चेद्रासना तद्रैचित्रयहेतुश्च सोऽथं एव पयायान्तरेणोक्तः स्यात् । 

मपि च वासना विषयानुभवसमाहितः संस्कार इति लोके प्रसिद्धिः, सं. 
स्कारश्च यदनुभवघटितः तत्रेव क्चिदवसरे स्मरणमनुभवति न पुनरसदेव 
वे चित्र्यमिदमीटशमावहति । 

किच्च भिष्चुपन्ते ्षणिक्रसेन ज्ञानानां प्राह्यपराहकभाव इव वास्यवासक- 
भावेऽपि निराकत्तव्यः , स्थायिनो हि भावास्तिलादयः स्थायिभिरेव चम्पका 
दिभिवोष्यन्ते न तूत्पश्र सपद्व नश्यद्धिः ज्ञानेस्तारश्येव ज्ञानानीति । 

निरन्वयविनाशाच्च न तदंशो ऽनुवतते । 
यतः कथं चिद्रास्येत पूर्वेण ज्ञानमुत्तरम् ॥ 

मपि चकन देवदत्तसन्ताने वासना यतः सहस्राणि ज्ञानवैचित््यकारीणि 
भवेयुः , न हि गोवासनातो हस्तिज्ञानमुदेति । 

शननन्तसे ऽपि खत्वासामारन्भे नियमः कुतः । 
मतमश्रसकारिते व्यवहारस्य विप्लवः ॥ 
धूमक्ञानसमुत्पादे धूमवासनयरा कृते । 
छ तद् न जलन्ञानं जनयेउजलवासना ॥ 

घासनाश्च स्वसटशवासनासन्तानारम्भदेतव एव भवेथ: न पुनरनुभवल्ता. 
नमाधातुसुदयन्डेयुः , सदृशात्सदशोखत्तिरिति हि भवतं दशतम् । 

छमपि च न निराधारा वासना श्रास्तते न च भवदयत्ते तदाधारः कश्चन स. 

म्भवति भङ्करतवेन ज्ञानस्य तदाश्रयत्वायुपपत्तः , पकज्ञानाश्रितत्वे सर्वासां 
( १) कौठयकेन-द्युना । 

१५ 
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वासनानां तद्विनाशे नाशः स्यात् , प्रतिवासनमाभ्रयभेदे सदानन्स्यमनियमश्व 
शतशाखः , न चालयविश्ानं नाम किंचिदस्ति, सत्यपि तस्मिन्नशेषवासनास 
हखरसमाश्रये तत्तणिकलात्सकृदेव तथाविधवासनाङ्कमूलज्ञानविनाशः स्यात् 
पुनर्त्पादे तथाविधमेव तञन्ञानमुत्पद्यते न तु गवाश्वादिक्रमनियमो भवेदिति 
सवथा सङ्टो ऽयं पन्थाः , तस्मान्मृगतृष्णौषा तपस्विनां वासनात एव छो. 
कयात्रासिद्धः किं बाह्येना्नेति । 

छतमतिवाचाङतया चिरमपि निपुरोनिरूप्यमाणो ऽतः । 
श्रथस्येव न बुद्धेः सिभ्यति नीलादिराकारः ॥ 
एकश्च बोधः प्रमितिप्रमाणप्रमेयदूपाणि कथं बिभति । 
भिन्नप्रमाणात्फलममभ्यधायि प्रत्यत्तचिन्तावस्रे पुरस्तात् ॥ 

बाह्ाथननून्यतलनिरासः । 
ये बु ब्रवते-तिष्ठतु तावस्रमाणमात्र प्रमेयमेव विकस्पयन्तो न बाष्यमथं कं 

न निरपवाद प्रतिपद्यामहे , तथा हि-न तावद्यमवयवी घटादिरवकस्पते 
सअवयवस्यतिरेकेणावयविनो ऽनुपलम्भात् , यो हि यस्माद्यतिरि्ः स तद्. 
पिष्ठितदेशम्यतिरिक्तदेशाधिष्ठान उपलभ्यते घटादिव पटो, न चेवमवयवेभ्यः 
परथग्देशो रश्यते , न चादयवानुपलन्धाबवयवीति कथमेतेभ्यो भिद्यते, श्रवय- 
वग्रहणानुपपत्तेश्च,-न हि सवे तदवयवाः शक्यन्ते प्रहीतुमवोग्भागवतिन एव 
गृ्यरन्न मध्यपरभागगत। इति, ( यद्!) बुद् ध्या विविनक्ति एष तन्तुरेष तन्तु- 
रिति तदा प्राच्यादशथ्वलातपश्रति प्रतीचीनमच्वलं यावद्विविश्चन्नसौ तन्तुसन्वति- 
मेव केवलामुपलभते न ततोऽतिरिक्तपटावयविनम् , बृच्यनुपपत्तेश्च,+-नैकत्रा- 
वयवे कारस्येनावयवी वतते, तेष्वपि कथं वतते शन्यैरेकदेशैस्तेष्वपि 
श्न्यैरिति नास्स्यन्यः , असम्बद्धस्तवेकदेशैरवयवेध्वस्तीति कथं वदृदधा- 
रकैरपि सम्बध्येत , तस्मादुमय्यपि नास्य धृत्तिरवयवेष्बस्तीति , धारणाकषं. 
णादि त्वनारग्धकायें काष्ठमूलककापासादावपि दश्यते इत्यनैकान्तिकम् , एका- 
कारा तु प्रतीतिविकर्पमात्रम् एकदेशावस्यनादिनिभित्तमाश्रित्य करितुरगप- 
दातिष्विव सेनेति धवखदिरपलाशादिष्विव वनमिति सच्वितेष्ववयवेष््ेव धट 
हव्यादिभ्रतीतिभंविष्यतीत्येवमवयव्यवयवावयवापयोलोचनयाऽणुसखच्बयमात्रमे- 
वावश्िष्यते नान्यत्, सश्वयोऽपि च न्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ततया चि- 
न्त्यमानो नास्त्येषेत्यणव एवावशिष्यन्ते , परमाणवोऽपि "षट्केन युगपदो- 
गास्परमाणोष्षडंशते' त्येवं धिकरप्यमाना विप्लवन्त एव, न च तैरविपुदमैरेष 
व्यवहयारोऽभिनिव॑त्यंत इति, तस्माद् बाह्यस्य प्रमेयस्येव निर्प्यमाणस्यानुपप- 
तेविक्ञानमात्रमेवेदमिरपरभ्युपगमनीयम्-( इति ? ) । 



अपवगंनिरूपणम् । ११५ 

त्येवं बदन्तः प्राक्तनभ्योऽपि भिन्ञभ्यः कृपणतरा इव लदयन्ते, श्रपूवं 
एष तकमार्गा यत्र प्रवीतिसुरसछज्य तजनी विस्फोटनेन वस्तुभ्यवस्थाः क्रियन्ते । 

ढेन चेत्प्मासेन बाधादिरहितात्मना । 
गृहीत एवावयवी किमेभिबौलवलगितेः ॥ 
अथ नास्ति प्रमाणेन केनचित्तदुपम्रहः । 
एतदेवोच्यतां वृत्तिविकल्पैः किं प्रयोजनम् ॥ 

न च शक्नुमः पदे पद् वयमेभिरभिनवमस्पमपि किचिद्पश्यद्धिस्तदेव 

पुनः पुनः प्क्ुवद्धिः शक्यनर्वंकेः सह॒ कट्ृहमतिमात्रं कत्तुम् , श्चविकस्पं 
प्रत्यक्षं प्रमाणमिति साधितम्, निविकस्पकेनापि शब्दोल्लेखमात्रहितमवि. 
कस्पकमराह्ममेव वस्तु गृह्यते इति दशितम, एकाकारबिषयश्यतिरेकेण ष तद्वु. 
दवरेक कायस्वैकदेशब्यवस्थानाचन्यथासिद्धिनिवन्धनमपि न किंचिद्रक्तं श. 
क्यते इव्युपवणितम् , कचिदा परतनादौ बाधकोपनिपातादेवावगतिमिथ्या- 
त्वान्न सवत्र मिध्यात्वकल्पना युक्तेतयप्युक्तम् , कि वा तदस्ति यत्संमान्यसम- 
थंनावखरे न कथितम् , तस्मात्तयैव नीत्याऽवयन्यपि सिद्ध एव तदूप्ाहिणः 
परत्यत्तस्य निरपवादत्वात् । 

यत्तु देशमेदेनाम्रहृणात्तवग्रहे तद् ुद्धचभावादिति, तत्रावयवाश्रि तत्वमेव 
निमित्तं नास्तस्वम् । 

देशमेदेन हि ज्ञानं वत्ते वस्य कथं भवेत् । 
न हि कश्चित्स्वतन्त्रोऽसावपि त्ववयवाश्रितः ॥ 
यावतां म्रहृणे चास्मिन् बुद्धिभेवति ताववाप् । 
छ्मपेक्ततेऽसो प्रहणं न सवेंषामिति स्थितिः ॥ 
बिविच्यमनेष्वंशेषु युक्तस्तदनुपम्रहः । 
तद्ावयविनाशो हि बुद्धो विपरिवतंते ॥ 

भवयवविभागो ह्यवयविनो विभागहैतुस्तस्मिन् बुद्धया समुल्लिष्यमाने- 
ऽबयवविनाशोऽपि नानु स्लिखितो भवेदिति कथमवयनी तदानीं गम्यते । 

पृ्तिश्चावयवेष्वस्य म्यासभ्येवेति गम्यते । 
न भ्रत्यवयवं तस्य खमादिष्यक्तिजातिवत् ॥ 

ध्याघभ्य ववंमानोऽपि न खस्ववयवोन्तरेः। 
बरत॑ते तदसं वित्तः किन्तु वतत एव सः॥ 

तथा चाहुः-- "वततत एव भ्रमः अनाभ्रतस्यानु पलम्भातः । 
युत्तिरोबम्विधाऽन्यत्र क षेति यदुच्यते । 
प्रस्यत्तरष्र एवायं टृष्टान्तान्वेषणेन किम् ॥ 



११९ न्यायमन्नयाभ् 

बाष्ठाथं साधनम् । 
तस्मासखत्यक्तेतं एवावयवधृत्तेरवयविन उपलन्येनं तदू वृत्तौ विकश्पानी- 

मवसरः , खक्सुत्रादिवृत्तिरपि तथा दशेनादभ्युपगता, तदियमवयवि्त्तिरपी. 
शी दृश्यमाना किमिति निन्द्यते, न चावयविमप्राहिणः परव्य्ञस्य करशिचिद्प. 
भादः समस्ति। 

शमदु्टकरणोद्धूतमनाविभूततवाधकम् । 
असन्दिग्धं च विज्ञानं कथं मिथ्येति कथ्यते ॥ 

ने च सेनावनवदवयविप्रहणमभिधातुस्चितम् भ्रवाधितत्वात्सेनादौ ` च 
वाधकसम्भवात् , अपि च गजवाजिपदातिपीट्ुपलाशिंशुपादिद्शेनस्य 
तत्र धटमानल्वात्तत्समवाये सेनावनादिप्रतीतिरुययेतापि इह तु किं समुदा. 
यविषयः पटगप्रव्यय इति चिन्त्यम॒ , तन्तुसमुदायालम्बन इति चेन् , ततु प्रयय 
इदानीं किमालम्बनः , सो ऽपि स्वावयवालम्बन इव्येवमवयवाबयवनिरूपणे 
परमाणवः पच्यश्चशमीशिशपादिस्थानीया वक्तन्यास्तेषां च तद्रद् प्रहूणमनु- 

पपन्नमतीन्द्ियत्वादिति न तदालम्बनोऽवयविप्रत्ययः , तस्मादवयवी प्रत्यत्त- 
प्राह्मोऽस्तीति सिद्धम् । परमाणरुत्रो ऽपि कायानु मानपरिनिशिचितनिव्यनि- 
रवयवस्वूपाः सन्तीति पू वैमेव समितम् , चरतो न षटट्कयोगादिना सा- 
चयवत्वमेषामुपपाद्यितुं पायते , मूतंस्वमप्यनित्यतायामप्रयोजकमिति दश॑ 
यिष्यतेऽतः भरमेयपयालोचनवत्मनाऽपि शयल्यवादसमथनं न सुशकम् › प्रमेय- 
विचारो ऽपि निष्प्रमाणवृत्तमेव निहप्यते, ततश्च प्रमाणचर्चातो भिभ्यद्धिः 
पलाय्य या. परमेयक्थाबीथी तथागतंरबलम्निता तस्यामपि सेव भीषण॒मुखी 
प्रमाणचचंबोपनता । 

सवतो विपदां मागमादेशयितुमुद्यते। 
विधौ विधुरवा याते प्रपलाम्य क गम्यते | 
तस्मासरमाणतोऽशक्ये शक्ये वा वस्तुनिणये । 
एवम्प्रायमयुक्तं यच्छरुशकाशाचलम्बनम् ॥ 

तेन निष्फलमुत्सञ्य युमन्यवाद्बकन्रतम् | 
बा्येनवाथंजातेन व्यवहारो विधीयताम् ॥ 

अथास्थाशेथिस्यजननाय से सल्यं कणिकं सवे निरात्मकमि्युपदिश्यते, 
पहि किमनेन मृषोद्येन, सत्यप्यास्मनि सत्स्वपि स्थिरेषु पदार्थेषु विषयदोष- 
दृशंनद्रारेण भवस्येव विवेकवतां वेराग्यमिति तदुपजननाय सूल्यवादादिवण॑नं 
वक्रः पभ्थाः, भ््युत प्राज्ञो युधुत्ुः कणिकने राल्यशून्यवादिववनं युक्तिवा- 
धित्तमवदुभ्यमानो वच्वनामयमिव तदुपदेशमाशडइते । 



अपवगं निरूपणम् । ११७ 

स एष बुद्धिद्युन्यानां शुन्यवादपरिप्रहः । 
्रतारणपराणां बा न तु तत्वाथद्र्थिन।म् ॥ 
तस्मात्परीदयमाणोऽयं शब्दायद्रेतपन्तवत्। 
विज्ञानाद्वेतपत्तोऽपि गन्धवनगरायते ॥ 

अपवगेनिरूपणेपसहारः । 
तदेवमद्रेतदृशा न दश्यते जनस्य नि.भेयससम्पदागमः । 
अतो यथोक्तात्मसतच्वचिन्तया छती व्यवस्येद्पवग॑सिद्धये ॥ 
सांख्यैयस्त्वपवगसाधनविधावुक्तः प्रकृत्यात्मनो- 
रन्यत्वाधिगमोऽग्युपाय इति ख प्रागेव नित्राखितः। 
अज्ञा शक्तिमती बिकारबहूला बध्नास्यकिचित्करं 
भूयो न प्रकृतिः पुमांसमिति वा कस्तां नियन्तुं त्तमः ॥ 
पुंसा न किचिद् पि बन्धनिद्ानभूत 
मव्यत्पमान्नरमपि कम कृतं कद्!{चत् । 
मथ्नाति तं प्रकृतिरेव निरङ्कुशषा 
मत्ता करेणुरिव पद्मवनानि भूयः ॥ 
कचनिट्टुच्वनदिक्पटधारणक्तितिपराक्रमणक्रमपृव कम् । 

तपणकास्त्वपवगसमुशन्त्यमनो शरतितरां परमाथ वदस्तुते॥ 
लोम्नां निव्यमसम्भवात् खलतया मान्त त्षणारप्राप्लुयु- 
स्संसारापरमो द्गम्बरतया सद्यस्तिरश्चां भवत् । 
मुक्ताः स्युगिरिश्ज्गयायिन इमे शश्वत्तद्(रादणा- 
उ्नन्तनामपनगवत्म निकटं केनेटशं दशितम् ॥ 
तस्मादात्मज्ञानं सन्ता मोक्तप्रापती हेतु प्राहुः । 
वीथं तीथं तज्नाचार्यंस्तस्तंरुक्तं संज्ञामद् 

यद्पीह् केचिदविकर्पमी श्वर प्रणिधानमाहु रपव साधनम् । 
इद मात्मदशनमवादि तेरपि प्रथिता हि पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ 
दष्टा बाह्यान्तराणां गतिरियमियती नापवगस्य मर्म 
स्प्रष्ठ द्रं समथास्त इति चिरमिह श्वश्र एव च्रमन्ति। 
नेदी यानेष वस्माद्धवमरप ततर च्तपादापदिष्र 
पन्थाः त्तेमाय मोक्ताधिगमसमुचितः ज्तिप्रमालम्बनीयः ॥ 

इति प्रमेयप्रकरणम् । 

इति भश्जयन्तदछतो न्यायमज्ञर्यो नवममाद्धिरूम् । 
यि क क 



१.१६ भ्यायमस्र्याभू 

संशयरक्षणमर् 
संशयादेः पदार्थगणस्य प्रमाणप्रमेयपदसंगृहीतस्यापि न्यायप्रवृत्तिप्रयोज- 

नतया प्रथग्ब्युत्याद्नीयत्वस्य प्रागेव समथितत्वासथमसूत्रे च प्रमेयानन्तरं 
संशयोहेशादु देशानुक्रमेण तस्य लक्तणं प्रतिपाष्यितुमाह- 

समानानेकधर्मोपपतेविंपरतिपततेरुपरुन्ध्यनुपरुन्ध्यव्यवस्थ।तश्च 
विशेषपिक्षो विमशेः संशयः ॥ ( गो० अ०२्अ १ घु० २३) 

ननु संशयस्य समानधम पिपच्यादिकारणमेदेन पश्चविधत्वात्सामान्यलन्तणं 
विभागो विशेषलक्तणानि च वक्तव्यानि, तत्र सामान्यलक्षणे विभागे च सूत्र 
द्यं विरेषटक्तणाथं च पच्चानां तसरभेदानां सूत्रपच्चकमित्येवं सप सूत्राणि 
भरतु युक्तानि एकं चेदं सूत्रं शरूयते तकथमेतद्धविष्यति ! 

उच्यते, सत्यमाह भवान् किन्त्वेकमवेदं सूत्रमावृत्तिन्यायमाश्चित्य सपधा 
कल्पयिष्यते । 

आचायेष्याख्यानम् । 
पत्रा्नायासतावदेवमाचक्ते । समानध्मोपपत्तेरपलग्ध्यनुपलब्धिभ्यवस्थातो 

भिशेषपेक्तो विमशंः संशयः इतीयत्सूत्रं सामान्यलक्ञणप्रतिषादकम् , समानाने- 
कथर्मोपिपत्तेविप्रतिपततेरपलभ्भ्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्तो वरिभशंः संशय 
यदस्य विशेषलक्ञणभ्रतिपादकमिि, 

नन्वेतवेव सूत्रं सामान्यलक्षणाथंमियवेव चेदृमन्युनानतिरिक्तं विरेषलक्तणा- 
थंमिति कथमेतत् ? उच्यते ,विशेषश्मरणकारणभूतसाधारणधमंपरहणाद्धिरेषाय्र- 
हृणाद्विशेषस्मृतेश्च संशयो भवतोति प्रप्यात्मवेदनीयं साषदेतत् , तन्र विशेषापेन् 
इत्यनेन पदेन विशेषस्मरणयुपदिष्टमुपलम्ध्यनुपलग्ध्यव्यवस्थापदेन च विशेषा- 
प्रहणमितीयता च योरपि समाननिशेषसामान्यलक्षणयोः ८ संम्रहः ?) 
समानशब्दस्सवाकतिप्रसामान्यवचनः सत्सामान्यवचनमाह् श्नुगतसामान्यष- 
नस्तु विशेषलक्षणमिति, 

कथं पुनरयमेवाक्तिप्तसामान्यववचनः कशं वाऽनुगतसामान्यव चन इति ! 
च्यते , संशयोतपश्येव सोमानधमंमात्रमाक्षिप्यते यदगृह्यमाणं विशरेषस्म- 
रणबीजसंस्कारोद्रोधनिमित्ततां प्रतिपश्ते तद्व्यतिरेकेण संशयानुस्पादात् । 
तथा हि-विरद्धविरोषावमशंखभावस्तावत्संशयः, न च विरद्धविशेषाणां पुरो. 
ऽवस्थिते धर्मिणि सन्निहिवानामवमशंनं विरुद्धतयेवेकन्न सभिध।. 
माभावादतः स्मृत्युपारूढानामनमशंनं स्मृतिश्च नाकस्मादुद्भवतीति यत्स- 
हृचरितानां वेषां विशेषाणां पूरव पर्यायेण प्रहणं इृत्तं॑तदशंनसंस्कारभरनो 
धहमारेण स्मरणकार्णमवश्यमेवाश्रयणीयम् , तश्चानुगतं वा भवतु व्यावृत्तं वि. 



सशयप्रकरणम् । ११३ 
्रतिपश्यात्मकं वा श्रान्तरमुष्लब्भ्यनुपलस्भ्यव्यवस्थाशूपं वेत्येवमातिघ्रसामा. 
न्यवाचिनि सखमानशब्दे पञ्चसाधारणह्पावगमारसामान्यलक्षणार्थ॑ता, यदा त्व. 
लुगतमेव धमंमारोहपरिणाहादिखभावमाचषटे समानशब्दस्तदा विरोषल. 
्षणाथं इति । 

तत्र चेत्थं सूत्रयोजना-सखमानो धमः परिणाद्ादिः तस्य गुणेन प्रति. 
द्रभ्यमन्यते ऽपि तुद्यरूपावगतिविषयीकृतत्वात्समानतवमुच्यते तस्योपलब्धि- 
रुपपत्तिः, श्रथापि सत्तोपपत्तिशब्देनोच्यते साऽप्युपलब्भ्यधीनस्थितिरेव भध- 
तीति सवथा समानधर्मोपलम्पेः संशय हइतयुक्तं भवति । 

नु समानधर्मोऽथोन्तरं धर्मिणो न चाऽ्थान्तरे रष्टेऽन्यत्न संशयो भवितु. 
महेति, नायोन्तरविरोषतवात्, श्रथौन्तरविरेषसतु धर््येवोच्यते ऽथान्तरेण परि. 
णाहादिना विशेष्यत इति तरिमन्नेव साधारणधमाष्यासितवपुषि धर्मिणि नयन- 
पथवविंनि तद गतविरोषावमशोर्मा तत्रैव संशयो जायते योऽयमूध्व॑लविरिषट 
धमो दृश्यते स स्थाणुवो स्यासुरषो वेति नारथान्तरत्वदू षणम् , तथाऽपि बकको- 
टरकर चरणादिविरोषदशिनो न चः संशय इति कारणान्तरमुच्यते,-उपलग्ध्य- 
रुपल्ध्यव्यवस्थात इति, श्चनेन (कर्थं?) विशेषाप्रहणमुरयते, इत्थमुच्यते-इद्- 
न्तयाःऽनिदन्तया वा तत्रोपलन्थिनं व्यवतिष्ठते श्नुपत्िवेति, विरोषग्र्े 
सति तद्वचवस्थानं सम्भवति, स्थाणुरयं न पुरुष इति वक्रकोटरादिविशेषग्र्णे, 
शिरःपाश्षादिपरिच्छेदे तु पुरुषोऽयं न स्थाणुरिति, एवमनेन पदेन विशेषप्रह 
एयुक्तम्, तथाऽपि प्रद्कारूढस्य साधागणधमदशिंनो विशेषाननु पलममानध्यापि 
न दृष्टः संशाय इति कारणान्तरमुच्यते-विशेषापेन्ञ इति, विरषस्मृत्यपेक् इयर्थः 

नलु विशोषापे्त इति श्रुयते न विशोषसपत्यपेकञ इति, सत्यमश्रयमाणमपि 
तसस्मरणं संशयप्रस्तावाद्वगभ्यते, स्मयमाणसरेन हि विशेषाणां संरायोखत्ता- 
वर्ता नतुभूयमानतया.ऽतुभूषमनेषु दि तेषु संशयच्छेदो भवति न संशयः, 
श्रपेत्ताशब्दाथनिर्पणदेव वा स्मृतिलमभ्यते , विशेषाणामपेक्ता भकाड्नता ते 
चालुपलभ्प्मानाः पूतोनुमूताश्चाकाङ्क्ञय ने शतीयं सा तेषां सृतिः, संभ्युपल- 
भप्रमानेष्वेकान्ताननुभूतेषु.वा तेष्वाकाङ्न्तानुपपत्तेः। 

ननु समानधर्मोपपत्तेविशेषस्सतेश्चेति करणद्रयमेवास्तु कि विशेषाप- 

हणेन, शपि च- 
विशेषस्मरण।देव नन्वा्षिप्रस्तद्प्रहः । 
ग्रहणं स्मरणं चैव भवेतां युगपत्कथम् ॥ 

किन्तु नातिदुरगवायां निजप्रमदायामनुरागवतः कामिनः समानधमदशने 
तद्रतविशेषादशंने तदनुस्मरणे च सत्यपि न भवत्येव संशयोऽतः संशयोत्यः 
स्थव्यभिबोरे देशकालग्यबहितविरोषाप्रहणसिद्धये पदान्तरमपदीयते देशाः 



५२९ न्यायपल्र्याम् 

न्तरे कालान्तरे वा चिरद्ष्टानां विशेषाणामिदानीमग्रहणं संशयकारणं न वि. 
शेषाग्रहणमात्रम् › एवममुना परत्रयेण सशयलन्षणमिदमुक्तम् ॥ 

ननु च (संभूय कारकः काय॑मारभ्यते' इति न्यायास्समानधर्मोपलश्धिविः 
शेषानुपलब्धितत्स्मृतिलक्ञषणकारणत्रयजन्ये संशये ज्ञानयोगपय्यमापद्यते, क्रमभा 
विते हि बुदरीनां नेककार्गोत्य्तौ युगवद्रवापगरः समस्ति, विशेषश्च बहवोऽपि 
सम्भवन्तीति ततस्मरणान्यपि युगपद्रूयांसि भवेयुः । 

नतदेवम . समानघर्मग्रहणानन्तरंपूत्रोपजातविविधविशेषानुभवपरम्परोष- 

चितपीवरसंस्कारजमेव तद्विषयं स्मरणं भविष्यति यथा वणैनामथंप्रतीतो व 
णितम , उपल्भ्यलुषलब्ध्यव्यवस्थापदसृचिता च विशेषानुपलब्िरेव.न सा 
ज्ञानात्मिका किन्तु ज्ञानाऽनुन्पाद इति तत्तृतीयं कारणमपि भवन्न ज्ञानात्मकम् 
ज्ञानान्मके कारणे समानधर्॑ग्रहणं विशेपरमरणं च, तयोः प्रथमं समानधमप्र- 
हणं विनश्यदवम्थं द्रितीयमविनश्यद्वस्थं संशयमुपजनयतः, देटशोश्च ज्ञानयो- 
यैगपद्यमविरुद्धमिति शाक्षे स्थितम् , एवं समानधमंग्रहणाद्विशंषाग्रहणाद्विशोष- 
स्मृतेश्च संशय इति पदत्रयेण संशयलन्तणमनवद्य मुख्यते इति । 

प्रस्य व्यारूयान्तरम् । 
तदेतदाचा्यंडयाल्यानमरोच्यन्तः परेऽपरथा व्याचक्षते-समान्यलक्तणं 

तावद्टिमशंपदेनेव प्रतिपाद्यते, न हिपयौ योश्चारणमात्रमिदं विमशंः संशय इति 
किन्तु संशय इति लदप्रपदं विमशं इति लक्तणप्रवणपदम , प्रमाणपद्वश्च निवं- 
चनसव्यपेक्मेतप्यदं ठत्तणप्रतिपादनक्तमं भवति, विरुद्वाथोवमा विमर्श; 
स्थ।णुवो पुरुषो वेति, इयता च सजातीयसंशयपच्चकानुगतं विजातीयेभ्यः प्रमा. 
णादिभ्यो व्यवच्छिन्नं सापान्यलक्तणमुक्तं भवति, संशयोयादककारणपरि- 

गणनं पुनरिन्द्रिपाथसननिकर्षात्पननप्रहणवदिहापि नोपयुञ्यते कारणान्तराणामः 
प्यात्ममनःसन्निकषोदीनामपरिहायत्वात्-(इति?)। अत्राप्यसाधारणकारणनिर्देश. 
धिक्ीषितस्तेनापि कोऽथः? सामान्यलक्तणस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्तस्य च वि. 
म्॑पदादेव सिद्धत्वान् , उपलन्ध्यनुषलग्भ्यव्यवस्थापदप्रतिपाद्यमानविशेषाग्रहण 
वनं चातीव विल्ष्टमिति पुनश्च विशेषरलक्तए्रसङ्गे यथाश्रु तमेव तदू व्याख्ये. 
यमित्यतिभारः , एवं विमशंपदेन विजातीयन्यवच्छेदकारिणि सामान्यलक्षणे 
वर्ते समानधर्मोपपत्तेरिव्येकमेव पदं सजाती प्रसं शयान्तरग्यवच्छेद्कारि 
विशेषलक्तणक्तमं भवतीति तत्रापि पदत्नरययोजनं नोपयुज्यते इति , त्र ग्या. 
खयानद्यऽपि कतरत्साप्विति तदिद् प्रमाणम् । 

प्रनेकधममोपपपत्तेरिव्यत्रापि त्रिपदपरिप्रहृणेनेव लक्तएमाचायो वणंयन्ति 
छ्मनेकधर्मोपपत्तेङपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाता विशेषापे्त॒इत्यसाधारणधभ- 
ब्रहणाद्िशेष्रहणाद्विशेस्पृतेश्च संशय इत्यथः , पकेकपदोपादानणल्नं च 
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पृवंबद्त्रापि दर्शयितव्यम् , न चेन्द्रिमनःसंयोगादिकारणान्तरपरिगणन- 
चोदनं युक्तम् , तेष सवबुद्धिजन्मसु वुस्यत्वादिहासाधारणएसंशयन्ञानकारणो- 
पदेशप्रस्तावादिति | 

अन्ये तु सामान्यलक्तणए्समत्पादिते बिजातोयय्यवच्लेदे केवलस जातीयन्यवः 
च्छित्रलक्तणप्रतिपादननिपुणमनेकधर्मोपपत्तिरूपमेव पुववद्रणयौचक्रः । 

“नन्वनेकधमशब्देन कथमसाधारणो धमं उच्यते” समानजातीयमसमान 
जातीयमनेकं तस्मास्परावृत्तो धर्मोऽनेकृधमं इति, यद्वा किमनया किलष्टकर्पनया 
अस्त्ययमेकशब्दः समानपयायस्तत्र स्पष्ट एव नजसमासेनासमानधर्मोऽनेकधम 
साधारणधमं उच्यते एवेति। 

“भवत्वेवमसाधारणधमस्य तु कथं संशयकारणत्वमिति चिन्त्यम्, विरु 
इविशेषानु्मरणकारणकं हि संशयमाहुः, विरशेषाणौ च स्मरणदेतोः संस्का 
रस्य तदूबोधकं भवति येन सहेते पूवपयायेणोपलन्धाः, असाधारणध 
मस्य त्वसाधारणधमेत्वादेव न केनचित्सह पूवं दशेनममवद्धात्रे स्वसाधारण- 
धमतेव हीयेतेत्यतः कथमसौ तस्स्मतिहेतुः, उयावृत्ततयेव तु स्म तिहैतुरेऽम्य 
त्रलोक्यस्मरणनिमित्तता प्रसभ्येत ततोऽपि ग्यावृत्तत्वादि"ति। 

नेष दोषः, प्रकारान्तरेणास्य स्मरतिहैतुरवात् , इह हि केपुचित्केपुचिदस। 
धारणधमौ धमोन्तरसहचरिता भवन्ति, तयथा प्रथ्वीत्वगन्धवच्वादयो धमां 
पृरथिव्यामसाधारशास्सन्तः स्नेवत्वादिधमोश्च तथवाप्यु द्रव्यत्वसहचारिणो 
दष्टाः, रूपादिषु रूपत्वादिधमो गुणसवसह चारिणः, उत्तेपणादिषु उत्तेपणत्वा 
दिधमोः कमंस्वसह्वारिणः , एवं प्रकृतेऽपि धर्मिणि कत्मिश्चित्कशिदसाधारणो 
धमं उपलभ्यमानः केनापि साधारणधमान्तरेण सह चरितो भवेदिति विशेषा 
नुस्मरतिद्रारेण संशयसाधनम् । 

नन्वेवं तहि व्याघृत्तत्वादेव समानधमोदेष संशयो ननेकधमादि"ति, मै 
वम् , @नेकधमं एवासौ तेन वर्मना विशेषान्स्मारयन्संशयजन्मने कस्पते , 
सति हि त्मिन्किमालभ्बनं व्यावृत्ततवं स्यादित्यलमतिपुचमक्तिश्या । 

तस्योदाहरणं भाष्यकारेण दशितं शब्दे विभागजत्वम् , यथा हि प्रथिव्यादौ 

परथिवीत्वादिः व्यावृत्तो धर्मो द्रग्यत्वाद्यनुगतधमंसहचारी द्र एवं शब्दे विभा. 
गजस्वं घर्मः केन द्रव्यत्वादीनामन्यतनेन धर्मेण सहचरित: स्यादिति संशयः । 

धनु विभागजत्वमसाधारणं न भवत्येव शब्दधरमों विभागेऽपि भावात , 
तथा च प्रयोगः--गणः शब्दो विभागजत्वाद्धिमागजविभागवद्? इति । 

तत्र केचिदाहुः, सत्यमरित विभागेऽपि विभागजत्वं, शब्दे तु विशेषो वि. 
वक्तितः, द्ििविघो हि विभागजो विभागः-कारणविभागपूवकः कारणाकारण 
विभागपूकंकश्च, कारणं समवायिकारणमत्रामिप्रेतम् , कारणविभागपूवकस्त, 

१६ 
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वत्तन्तुविभागात्तन्त्वाकाशविभागः, कारणाकारणविभागपुषकस्वङ्कस्याका- 
श्च विभागाद्धस्ताकाशविभागो हस्ताकाशविभागादपि शरीराकाशविभाग इति, 
शब्दस्तु नियमेनैव कारणविभांगपूवंकविभागप्रभवः वंशदलविभागादराकाश- 
षिभागो दलाकाशविभागाश्च समवायिकारणाच्छब्दो निष्पद्यते इत्यनेन विशेषे. 
णाप्येदृशविभागजव्वस्यासाधारणत्वं शब्दधमस्योच्यते इति । 

प्रासङ्गिकं विभागजव्िभागखण्डनम् | 
अन्ये तु विभागजं विभागममृभ्यमाणा यथाश्र तस्येव शब्दे विभागजत्वस्या- 

साघारणधर्मतामाचक्तते । 
५ननु किमिति विभागं ते विभागं न मृष्यन्ति ? श्रस्ति ह्ययं तत्सिद्धो 

न्यायः-यद्ा ह्यषय्रे क्मोयन्नमवयवान्तराष्टिभागं करोति.न तदाकाशादिदेशा- 
दा त्वाकाशादिदेशान्न तदाऽवयवान्तरादिति स्थितिः, किंकृता पुनरियं 
स्थितिरिति चेत् , उच्यते-या ह्यवयवक्रिया नभोविभागकारिणी नासो द्रव्या- 
रम्भकसंयोगप्रतिपक्तमूतं विभागमारभमाणा रश्यते दिनकरकिरणपराम- 
शोपजनितकमलदलविकासकारिक्रियावत् , तदेव कथमिति चेत्, कमलस्य 
मुकुढविकासदशयोः प्रत्यभिज्ञायमानतेनाविनाशनिश्चयात् , इयन्तु पादचमान- 
वंशदलक्रिया द्रव्यारस्भकसंयोगध्रतिद्ठन्दरिभुतविभागारम्भिकोपलभ्यते इति 
नासो नभसो विभागमारमेतेस्यत एषा स्थितिरस्तीति विभागजविभागकस्पना 
क्रियते, संयोगान्तं कमंति(च?) तवल्स्थितम्, न्यथा हि तस्य कालान्तरस्था- 
यिस्वं नित्यद्रग्यसमवेतस्य च नित्यत्वं स्यात् , तस्माकमंणोऽचिर जीवित्वात्त- 
दिनाशकेन संयोगेन भवितव्यम् , उत्तरश्च संयोगः पूवं संयोगोपरमे सति जायते 
नान्यथा, न च विभागव्यतिरिक्तः कश्चन संयोगस्य हन्ता समस्ति, 

कम तृत्तरसंयोगजन्मनिज्ञौतकौशलम् । 
न हि प्राक्तनसंयोगविन।शाय प्रकल्पते ॥ 

तस्माद्विभागेनैव संयोगनाशकारिणा भाव्यम्, स च यदधिकरणो विभागस्त. 
द्धिकरणमेव संयोगञुपशमयति न त्वङ्कलिविभागः ऊरुडवदरसंयोगोपमदीय 
प्रभवतीत्यतो न वंशदलवृत्तिनिभागो दलाकाशसंयोगमपहन्तुमलमिति नूनं द्. 
लाकाशसंयोगेन भवितव्यम् , तदिदानीं तस्योप्पत्तिकारणचिन्तायां क्रियाया वं. 
शदलविभागमात्नोपजनने चरिताथत्वात्तं निमीय विभागान्तरनिमीणे विरम्य 
व्यापाराक्तवेदनादवश्यं वंशदलविभाग एव प्रत्यासन्नतया दलाक्ाशविभागार 
म्भकोऽभ्युपगमनीयः, एवमनम्युगमे कमेनित्यत्वप्रसङ्गादि”ति । 

छत्र वदन्ति-न कमनित्यत्वमनभ्युपगम्यमानेऽपि विभागजे विभागे भ 
विष्यद्ुत्तरसंयोगस्य कम॑विनाशदेतोरस्तित्वात् । ८“ ब॑संयोगानुपरमे कथं तदु- 
स्वाद्” इति चेद्, बाढमुपरत एव पृवंसंयोगः। “कस्तस्योपरमहेतुरि"'ति चेत् ! 
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कमे यत्तरसंयोगनिमित्तं यदुपेयते । 
तदेव पृव॑संयोगभ्वंसक्ारि भविष्यति ॥ 
न च यञ्जनने शक्तमशक्तं तद्विनाशने । 
हेतुदहनसंयोगः पाकजोत्पादनाशयोः ॥ 

यथा च विभागेऽधिकरणनियमो यदाधारो विभागत्तदाधारमेव संयोगं 
निरुणद्धि तथा कमेण्यपि नियमः कर्मापि स्वाश्रयस्य यदन्यदिक्सम्बन्धनिषन्धनं 
तत्तद्विरुददिग्बृत्तेः संयोगस्योपमदंकमिति नातिप्रसङ्गः, एवं कमौविष्टप्योत्तर- 
संयोगद शनमदृषणं दिगन्तसंयोगस्य तेनोपमदनात् , चपि च यदेव कमं वंश. 
दूलविभागकारि कथ्यते तदेवे दलाकाशविभागकारि भविष्यति को दोषः । 

ननु व्योमविभागकारिकम न द्रव्यारम्भकसंयोगप्रस्यनीकभूतविभागार- 
म्भकमम्भोरहपहटवकमवदिण त्युक्तम् , सत्युमुक्छम् , श्रगुक्तं तु शतपत्रपत्रक्मणो 
ऽपि द्रव्यारम्भकसंयागप्रतिक्रूलिभागारम्भकत्वात्त्च कुंडमलकमलाद्िकचक 
कलस्यान्यखनिश्चयान्निितम् । 

“ननु तदेवेदमरविन्दमिति सन्देह विपयंयरहिततामरसप्रस्यमिक्ञादर्शनारकर्थ 
सङ्कोचविकासदशामात्रभेदात्तदन्यत्वमि"ति, कृतमनया दुराशया शरीरेऽपि 
सुस्पष्टापलमभ्यमानशैशवयोवनवाधकादिदशाभेदमिन्नस्वरूपे प्रत्यभिज्ञानदशं- 
नात् , न च शरीग्ुरोशयोविशेषलेशमपि पश्याम इति कुतस्तदेकत्वम् , भवतु 
वा पुण्डरीकस्याविनारो निदशंनमात्रमिदं तु वणितं न तु प्रतिबन्धः ( द्धः ? ) 
कश्चन हैतुरभ्यधायि) येन वंशदलकमणः कोकनदपलेवकमंसाम्यं कषयेत, 
क्रियात्वं सप्रयोजकमेव कमंणां विचित्रकायहेतुःवात् , यदि वा नान्यो वंशाद्. 
विभागो नान्यश्च तत्कार्यो दलाक्ाशविभागः, किन्तु 

एक एव विभागोऽयं मेदोऽस्याश्रयभेदतः। 
एकत्र देरोऽवस्थानाद्योम्ना वंशद्लस्य च ॥ 
समानदेशे वृत्तित्वं मतीनां हि विक्द्भ्यते । 
व्योम्नः सवंगतत्वात्तु बिद्यते तत्न सन्निधिः ॥ 
एकदेशाश्रयते तु यदेकस्माद्रिमागक्रत् । 
तदेषान्यत इत्यस्ति न विभागो विभागजः ॥ 

प्रासज्खिको बिभागगुणान्तरत्वनिरासः। 
मपरे पुनिभागजविभागपराकरणेपारूढरमघाः सङ्गिरन्ते-तिष्ठतु तावद् 

दूरत एव विभागजे विभागः, कमजाऽपि न विभागो नाम करचिद्स्ति, संयोग 
विरोधिनि तस्मिननभ्युपगम्यमाने सुद् गरादिवत्प बसिद्धताऽवश्यं भाविनी तत 
श्व पृ्ंखिद्धो विभागः संयोगसुन्मूलयतीति घटमुद्गरयारिव संयेागविभा- 
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गयेोरेकत्र युमदुपलब्धिभवेन्न चैवमस्ति, तस्मात्संयोगाभावविषय एव विभ. 
त्तप्रस्यय इति न विभागालम्बनतां प्रतिपध्ते, सत्यपि विभागे तसिमिन््षे 
संयोगस्य विनाशान्न भवति विभक्तप्रतिभासः , त्षणान्तरे च संयोगविनारो 
सति भवतीत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां संयोगाभावतिषय एवावसीयते न प्रत्यक्ष 
गम्यता विभागस्य , संयोगभङ्गलिङ्गेन च तस्परिकस्पनक्रियैव तं हिनस्तीति 
पुरस्तास्प्रतिपादितम्। 

“कथं तदि विभागजत्वं शब्दस्य भाष्यकार उदाहतवाम् ? उच्यते त्रिविधं - 
कारणं कार्योसत्ति विधत्त-समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणं 
चेति, तत्र समवायिकारणं तदुच्यते यत्राश्नितं कायमुपलम्यते यथा पटस्य तन्त. 
बः, श्रसमवायिकार णन्तु द्विविधं कर्थिकाथंसमवायलक्तएप्रच्यासच्या प्रस्यासन्नं 
कारणैकायंसमवायलक्तणया वा, तत्र कायेँकांथसमवायेन प्रत्यासन्नं यथा पटस्य 
तन्तुसंयोगः, कारणेकाथंसमवायेन तु प्रच्यासन्नं यथा पटल्पस्य वन्तुरूपमि. 
ति, अवधृतसामर्थ्यं च तदसमवायिकारणमाश्रयणीयमतो बुद्धिजन्मनि स्य. 
प्येकार्थंसमवाये नान्येषामात्मरुणनामिच्छादीनामसमवायिकारणएत्वमपि ख- 
वधृतसामथ्यंस्यात्ममनःसंयोगस्येवेति, समवास्यसमवायिष्यतिरिक्त तु काया. 
तपत्तौ निज्ञावसामथ्यं यत्कारणं तन्निमित्तकारणमुच्यते,-इत्येवं स्थिते शब्दस्य 
नित्यते निरस्ते कायते च साधिते तदुत्पत्तौ श्राकाशं समवायिकारणं निमि. 
कारणानि तु भूयांसि सन्ध्येवासमवायिकारणं तु चिन्त्यम्, तश्चाकाशाश्रितम- 
वश्यमन्यथा प्रत्यासत्त्यभावात् तदुगुणान्तराणां च विभुखादीनामनवधृतश- 
क्तिलाद्रशदलपाटनसमनन्तरं च शब्दोत्पाददशंनादेवं मन्यामहे-- 

क्रिया यदेव संयोगं हन्ति वंशदलाभरितम् । 
तदैव गगने कच्चित्करोत्यतिशयं धुवम् ॥ 
अकाशातिशयो यश्च क्रियाजः शब्दकारणम् । 
श्मसो विभागनामेति शब्दे तजन्यतोच्यते ॥ 

तदेषमेद्यथागममाचायमतमभिदितमस्माभिः । एतश्च मतिमद्धिर्बिचारणी- 
यमू-किमाकाशातिशयमात्रमसमवायिकारणएमुत यथा मेरोद्रुडसंयोगकायें शब्दे 
मेरीगगनसंयोगस्यासमवायिकारणल्वमेवं वंशदलविभागकयें तस्मिन्दलगगन 
विभाग्येति, दलाकाशविभागोऽपि फ दलविभागज उत कमण एवेति, 
सर्वथा कथिदसाधारणो धमः संशयदेतुरुदाहतव्य इतीयता नः प्रयोजनम् । 

विशद्धा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः, भस्त्यास्मेत्येके नास्स्यात्मेत्यपरे, सेयं बिभ्र 
तिपत्तिरपलभ्यमाना विरेषस्मरणदारेण संशयमावहृति, न चेह कथिदनुगतो 
व्यावृत्तो बा धमः संशयकारणएमपि तु विप्रतिपत्तिरवेति, अत्रापि त्रिरूपपरि- 
हेण लक्षणएवणेनमेकेतेव वा पदेनेति पृववदाचायहयमतमनुञखरणीयम् । 
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उप॑लब्ध्यग्यवस्थातः खल्वयं भवति संशयः, सच्चोदकमुपलभ्यते यथा हदादिषु 
कचिद्सन्च भास्कश्करनिकरप्रतिफलतरलितासु मरस्थटीषु, तदेवमुपलबन्धेर- 
व्यवस्थितत्वात् कविदुपलमभ्यमाने भवति संशयः- किमिदं सदुपलभ्यते किम- 
सदिति, श्रनुपलश्भ्यव्यवस्थातश्च भवति संशयः-"किचिदसदेव नोपलभ्यते 
नभःङुसुमादि  किचित्सद्पि नोपलभ्यते मृदन्तरितशङ्कुमुरकादितद्न्य- 
घ्रानुपलमभ्यमाने संशते पुमान्किमिदमसदेव नोपलभ्येते उत सरदि" अव्यवस्था. 
शब्देनान्र पूवं पयायेण व्रत्तसदसदाश्रितविशेषादशनं सूचितम्, इदानीं पु 
तरथक्रिय।सम्थतादिविरेषदशनरल्यचेतसामुपलम्ध्यनुपलब्ध्यदशनमात्रोपपत्ते 
स्संशयो वरयते, न चैवं सति सवंत्रानाश्वास इति शङ्कनीयम् , यथानुभवं संश 
याभ्युपगमात्, सवत्र च तदुत्पाद्कविशेषाम्रहएतत्स्मरणादिकारणसानिभ्या- 
संभवादिति, अत्रापि पद्त्रयेणेकेन वा पदेन लक्तणोपपादनं पूवंवद् दरषटव्यम्। 
“ननु चोपलन्ध्यनुपल्धी सदसतोः समान एव धमं इति पूर्वेण गताथत्वम्” 
नेतन् पूव नििष्रस्योध्वस्वदिधर्मस्य ज्ञेयस्थतवादुपलन्ध्यनुपलन्ध्योश्च ज्ञातृस्थ 
त्वात्, श्रत एब च मानसभिमं संशयमाचनक्तते न वाद्यधर्मिसंबद्धसाधारणोभ्वं 
तादिधमोधिगमाधीनसंशायवद्बायन्द्रियजम् । “ननु चोपलम्िखमनुपलब्धित् 
माऽत्र संशयकारणं तद्धि न ज्ञातरि वतते किन्त बुद्धाविति कथमयं विशेषः 
सत्यमेवं किन्तु समानधर्मोप्युपलब्ितादिको यदाध्रितो तद्धि बोद्धरि वतते 
श्रतो विशेषासथगेव कथ्यते यथा ह्यसाधारणतासमाश्रयः, एवंप्रकारमेव च 
विशेषमाभित्य किञ्चित्पच्चविधसवं विपच्वयते, परमाथतस्तु सवत्रानुगतसंबन्धो 
दुष्परिहरः विशेषस्मरणंजन्यत्वात्संशयस्य विशेषाणां च येन सह पव दशनम- 
भृत्तसिमिन्ननुपलम्यमाने स्मस्णासंभवात् , अतस्तस्यानेकविशेषानु गामित्वास्स 
मानत्वात्समानतवमपरिहायम् › अत एवाक्तिप्रसामान्यवाचिसमानशब्द्ं सामा- 
न्यलक्तणे व्याचख्युराचाया इत्यलमतिविस्तरेण । 

इति पश्चविधः प्रपश्चतो मुनिना दशित एष संशयः । 
फलवद्यवहारहैतुतामनुमानाङ्गतया बिभति यः ॥ 
श्रनुमानिरपेक्त एव वा किल ट्टे विषयेऽथसंशयः। 
वहति व्यवहरवत्तिनीमिति पव च विचारितं बुषेः॥ 

इ ति(३) संजायपदाथः 

यमथेमधिद्धस्य पवतैते तसयोजनम् ॥ 
( गो० अ० १अ०१ प° २४) 

ध्यमिश्यन्न देशकालपुरषदशामेदमिन्नप्रयाजनविशेषव्याप्तये वीप्सा दष 
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म्या | श्रथोऽध्यंमान उच्यते न वस्तुरूप एव श्रमावस्यापि प्रयोजनत्वसम्भवात, 
श्यिक्ायेऽथंस्य व्यवसायः, यं यम्थमाप्तध्यं हातव्यं वाधिकृत्य व्यवसाय 
प्रवर्तते तत्प्राप्रये परिहाराय वा चेष्टते पुरुषस्तस्प्रयोजनमिति, त्च गोणमुः 
ठ्यमेदेन द्विविधम--मुख्यं खुखप्रा्िदुःखपरिहारश्च, तत्साधनं गणम् , खुख- 
साधनमपि चन्दनघनसारमहिलादि ्राप्तम्यत्वान्मुख्यत्वेन यद् विवक्षितं भवति 
तदा तदवाप्सयुपाये गौणता द्रष्टव्या । 

तच्च प्रयोजनं देशकालपुरुषदशामेदाद्व्यवस्थितम्, तद्यथा प्रीष्मे मरुस्थले 
निशातमलातनिकरमिव किरति किरणमिषेणए पूषणि तृषातुरस्य तुषारकणोत्क 
रदन्तुरमम्बु परमं सुखसाधनं तदेव शिशिरे सकलजगत्कम्पकारिणि द।रुणस- 
मीरणशिथिलीकरतनीरेषु कश्मीरेषु श्लेष्मापचयजनितजटरशिखिनः खेदाय 
जायते, तस्मादनियरत एवायं सुखदु :खसाधनभवेा भावानाम्, यद्यपि च यदे 
कृदा सुखसाधनमिति विदितरपयुक्तमतिक्रान्तं वस्तु तथापि तज्नातीयत्वलिङ्गा 
वधृतसुखसाधनभावे भावान्तरेऽपि प्रवतन्त एव तद्थिनः । 

(ननु प्रयोजनस्य प्रवतकत्वमयुक्तं सदसद्धिकल्पानुषपत्तेः-सच्े कणनास। 

दिवन्न तदथौ प्रवृत्तिरसत्तवे तु खपुष्पादिवन्नतराम्"” । नेष देष दैप्साजिष्टासावि 
षयीकृतस्य प्रवतंकतवात्) न हि तत्खपुष्पादिवदसाध्यं नापि शिरःपारयादिव- 
सिद्धमेव श्रपि तु साध्यत्वेन वुदूध्युपारूढं तस्रवतकमिति युक्तम् , तदेव च 
वाक्याथ इति पृवमुक्तम् | 

इत्थं प्रवतक्घत्वे प्रयोजनस्योपपादिते मुनिना । 
भग्ना भवन्ति सव प्ररकपत्ताः पर।मिहिताः।। 
प्रयोजनमताऽखिलेकिधिवचाभिरादिश्यते 
प्रयोजननिबन्धनास्तनुभरतामशेषाः क्रियाः । 
क्रिमेरपि यथा तथा किमपि जीवितं बिध्रतः 
प्रयोजनवबदिष्टरतं न खलु चेष्टितं दश्यते ॥ 
बैतरिडकः प्रयतते निजपक्तसिद्धचे 
तां चेष वेद् परपक्षनिषेधलभ्याम् । 
तस्मादियं स्वमतसाधनवजिवाऽपि 
युक्ता प्रयोजनवती भवितुं वितण्डा ॥ 

इ ति(४) प्रयोजन पदाथः ॥ 
छौकिकपरीक्षक।णां यस्मिं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥ 

गौतमघुत्रम् अ० ? आ० १ ब्न° २५ । 
लोकिकपरीत्तको वादिप्रतिवादिनौ दृष्टान्प्रस्तावलच्तणाद्ेवितम्यो न 



सिद्धान्तप्रकरणम् । १२७ 

त॒ मृखपरिदतो प्रकृतासङ्तेस्तयोश्च सङ्गसयभावात् , तयोय॑सिमन्नथं भावस्व 
भविऽभावात्मके वा बुद्धिसाम्यं --प्रयोभ्यप्रयोजकमभावट्यवस्थितसाभ्यसाघन- 
धमोधिकरणतवे साभ्यन्यावृत्तिपू वंकसाधनधरमव्यावृत्ततायां वा तुर्यशूपा बुद्धि 
स दृष्टान्तः, तस्य तथात्रिधधमोधारत्वं तद्रहितस्वं वा लद्यमाणन्मन्तव्यं, 
यथा चानुमानलक्तणे (तपु वकमि'ति प्रतिषन्धप्रहणेपायमात्रं प्रतिपादितं तस्स्व- 
हृपं त्ववयवलक्तणे निणीतमुदाहरणसाधम्यौत्साध्यसाधनं हतुस्तथा वेधम्या 
दिति, एवमिह वादिप्रतिवादिप्रसिद्धिमत्रं रष्टान्तस्य दशितं, रूपं तु तस्य द्विवि 
धमपि तत्रेव वदयते-“साभ्यसाधम्योत्तद्धमेभावी दृष्टान्त उदाहरणम् , तद्रिपयंया- 
दवा विपरीतमिति, अतियः शब्दः कृतकत्वाद् यद्छृतकं तदनित्यं ट यथा घट 
इति साधम्यंदृष्टान्तः, यत्पुनरनित्यं न भवति तककरतकमपि न भवत्येव यथा 
ऽऽकाश इति वैधम्यदृ्टाम्तः, यथेक्तलक्तणवैकरयात्त दरष्टान्ताभासता इति । 

श्माभासभेद्विभवात्कधयिष्यते तु तेषामुदाहरणलत्तणएवाक्प्रसङ्के । 
श्रामासता वचनदोषक्रृताऽपि काचिद्स्तीति साऽवयवलक्तणएव बाद्या । 
दिविरयोऽपि च ृष्टान्तः सुरृष्टिभिय्नतोऽधिगन्तत्यः । 
स हि निश्चलः फलनिधेरनु मानमह्ातरोः स्कन्धः ॥ 

इति (५)दृष्ान्तपदाथः ॥ 

तन्त्राधिकरण।भ्युपगमसस्थितिः सिद्धान्तः ॥ 

(ग् अण० १ आण १ प्रु २६) 

तन्तयतेऽनेन पदाथंस्थितिरिति तन्त्रं प्रमाणमुच्यते, श्रधिकरणमाश्रयः, 
तन्त्रमधिकरणं यस्य स॒ तन्त्राधिकरणः प्रमाणमूल त्यथः, श्रभ्युप- 
गमः स्वीकारः तस्य॒ संस्थितिरित्यम्भावत्यवस्था धमैनियमः!, इदमिति 
सामान्यनिदंश इस्थमिति विशेषः, एवं च तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थिति 
प्रमाणमूलाभ्युपगमव्यवस्था सिद्धान्त इत्युक्तं प्रमाणएमूलाम्धुपगमविषयीकृत 
सामान्यविरोषवानथः सिद्धान्त इति सामान्यलक्ञणपुक्त भवति । श्रन्ये तु 
व्याचक्तते-तःत्रमितरेतरसंबद्धस्याथसमूहस्योपदेशः शास्म , श्चधिक्रियते 
इत्यथिकरणं पक्त उच्यते, श्रभ्युपगमो यथोक्तं एव, संस्थिविशब्दुः प्रत्येकम 
भिसंबभ्यते, तन्त्रसंस्थितिरधिकरणक्षंस्थितिरभ्युपगमसंस्थितिरित्यनेन तन्त्र 
निदेशसाम्यात्यववन्त्रसिद्धान्वयोः तूचनमितराभ्यां पदाभ्यामुत्तरयोरधिकर 
णाभ्युपगमसिद्धान्तयोः-इति, एतत्त्वपन्याख्यानम् , न शेवं सिद्धान्तचतुष्टया 
नुगवं किवित्सामान्यलप्तणयुकं भवति-न चेदं विभागार्थं विरोलक्तणा्थं॑वा 
सूत्रम्, वसपरतिपादुनम्योत्तरसुत्रंः करिष्यमाणत्वादुत्छस्थ च पुनव यने प्रयोज 



११८ न्यावमकवाम् 

नाभावादतः पूवक्रमेणेर सिद्धान्तस्य समन्यलक्तषणवणेनं श्रेयः । 
वस्य स्वकण्ठेन विभागमाह- 

स चतर्विधः सवेतन्धप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंसियत्य श- 
न्तरभावात् ॥ ( गोतममूत्रम् अ १अ० १ घ्रु० २७) 

चतुष्प्रकाये हि सिद्धान्तः सवतन्त्रसिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरण- 
सिद्धान्तः अभ्युपगमसिद्धान्तः । तत्र- 

सवेतन्त्ाविरुद्धः स्वतन्तरऽधिकृतोऽ्थंः ( सवेतन््रसिद्धान्तः १) ॥ 
( गोतमसरूत्रम् अ०१ आ०रघरु०२८) 

प्रत्र तन्त्रशब्देन शाखमुच्यते, स्वशाख्रे य उपदिष्टोऽथंः सवशाखाविर- 
दश्च स सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, यथा चाक्षुषं प्रमाणमिति, “नन्वत्रापि विवदन्ते 
्ह्मवादिनां हि सवे वेयमविद्या परविद्या च कथं प्रमाणमिति, न , व्यवहाराव 
स्थायां तेरपि तसप्रामाण्याभ्युपगमात् , संख्यालक्षणविषयविप्रतिपत्तिस्तु प्र 
तिशाष्नं भवतु, चाक्तषं प्रमाणमितीयति सववादिनामविवाद्ः । 

समानतन्त्रसिद्धः परतन्ाशद्धः प्रतितन्ाधिद्धान्तः ॥ 

( गोतममूजम् अ० १ श्रा० घूु० २६ ) 
तन्त्रेऽथिङृताऽथं इति वतते, यथा ऽस्माकमीश्चरेच्छप्रेरितपरमाणुनिर्भिता 

नि परथिन्यादीनि समानतन्त्रे कृणव्रतमते तथव सिद्धानि परतन्त्र च सांख्यादि- 
शाखे तथा नाभ्युपगम्यन्त इति , यथा वा गुणत्रयास्मिकायाः प्रकृतेमहदहङ्ा- 
रादिक्रमेण भूतसगं इति सांख्यानां स्वतन्तरसिद्धोऽथः समानतन्त्रऽपि पातखले 
यागशा्ने सिद्ध एव परतन्त्रे तु वेशेषिकादिमते न सिद्ध इति । “नन्वस्य कथं 
प्माणएमूलता?० स्थाने प्रश्नः सत्यमेतत् श्रास्माकीने हि प्रतितन्त्रसिद्धान्ते प्रमा 

* € [| 

णमूलत्वं यथाथमेव साल्यसिद्धान्तस्तु प्रमाणमूलघ्वाभविऽपि परतन्त्रत्वर्या- 
पनायेोदाह्तः तदभिप्रायेण मूलता वक्तव्येति । 

यस्सिद्धाबन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिफरणसिद्धान्तः ॥ 
( गौतमघरूत्रम् अ० १.आ० १ घ्रू० ३०) 

प्रक्रियते इति प्रकस्णं प्न उच्यते, यस्यास्य सिद्धौ सत्यां प्रकरणान्तर- 
सिद्धिभेवति साऽधिकरणएसिद्धान्तस्तदधिकरणोनामथोन्तराण सिद्धेः । 

«कृ: पुनयत्सद्धाविति सवनाम्ना प्रत्यवमृश्यते पर्चो हेतुवा ! $ चातव 
पृः कथं पक्चान्त्रसिद्धये कस्पते, हेतुना हि पृक्तसिद्धिः क्रियते पके, 



पिद्धान्तप्रकरणम् । ४२९ 

हेतोस्वधिकरणसिद्धान्ततरे कथं सिद्धान्ताश्रया न्यायग्रवृत्तिरिति तदुद्देश- 
प्रयोजनं वणितम् , न्याये हि हेतुरेव स एव रधिकरणसिद्धान्तो न चहैतु 
हुताश्रयः इवि । 

उच्यते-उभयथा ऽप्यदाबः दैतुरपि कचिव्य्तीभवति, पत्तो हि दैतुभंव- 
स्येव तत्र तावदाखस्येन हेखधीना पक्तसिद्धिरिति देतुख सवनाम्नाऽ्वभृष्यते 
तस्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धेः स एवाधिकरणसि द्रान्तः। 

“कथं तहि तदाश्रया न्यायप्रवृत्तिः १" उच्यते -हेतुरपि तद्न्थतराभिन्न इव 
साभ्यमानत्वात्प्वीभवन्न्यायान्तयाश्रयता प्रतिपर्स्यतेऽपि बा पन्त एव सवनाम्ना- 
ऽवसृष्यमाणा भवत्वधिकरणसिद्धान्तः, स च स्पष्ट एव न्यरायस्याश्रयः, स च 
सिद्धय प्ञान्तर।ण्याक्तिपन्नव सिद्धयतीव्यधिकरणसिद्धान्ततां भजत, तस्ये 
द्हिरणम्-इन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता दशनस्पशनाभ्यामेकाथप्रहणादि'ति, शत्र 
न्द्रियठ्यतिरिक्तं ज्ञ(तरि सि द्यति तदमुपद्गोण्यथान्तरारयपि सिध्यन्ति नने 
न्द्रियाणि नियतविषयाणि गुणव्यतिरिक्त द्रऽयमिव्येवमादीति | 

अपरीत्तिताभ्धुपगमात्तद्विशपपरोक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः। (१।१।३१) 
द्त्रापरीच्तिताभ्युपगमोदिति यथाश्रत्तपच्चमीनिद्शमनुरुभ्यमानाः प्रमा. 

णमूलाभ्युपगमविषयीकृतोऽथः सिद्धान्त इति च सामान्यलक्तणमनुसरन्तः के. 
चिदेवं व्याचक्तते-धर्मिणः शब्दादैनित्यतविचारचचोयामपरीत्तितस्यैवा- 
काशविशेषगुणत्वादिधमपरसीत्तारदितष्येवाभ्युपगमत् कि सिध्यति ? उच्य- 
ते-तद्विशेषपयीत्तणं तद्रतनिव्यानिव्यव्वपरीक्तणं हि सामान्येन धर्मिरयुपादी- 
यमाने उ्योमविरेषगुणत्वादिधमंपरीन्तारहिते सत्युपपद्यते, यदि पुनराकाशवि 
शेषगुणत्विशिष्टः शब्दो धर्मिसरेनोपादीयते परं प्रत्यसिद्धविशेषणः पको भवे 
दिति, एवमपि कृते यदि पुरे धर्मिणं विकस्पयर्छीटर श्य सतः शब्दस्य भ- 
वता नित्यत्वं साध्यते द्रव्यस्य गुणस्य वेति, स एवं विकर्पयन्नथान्तरगमना- 
त्ावत्पराजित एव भवति, जितमप्येनं पुनजंतुं स्ववुद्रयतिशयचिख्यापविषया 
परबुद्धयवज्ञया च वादी त्रवोत्ति-“अरस्तु द्रव्यं शब्द'-इति 

एतत्त व्याख्यानं न वुद्रचामहे, एवं व्याचत्ताणानामेपामभ्युपगमसिद्धान्त 
इति को चु व्यवरिथत इति † यदि तावदनिव्यः शब्द् इति, द्रव्यत्वगुणत्वादिवि 
रेषरहितशब्दाल्यधमिनिदंशो यः प्रथममुपात्तः स ॒एवाभ्युपगमसिद्धान्तस्तत्रा- 
भ्युपगमाथेः कीदशः कश्च प्रतितन्त्रसिद्धान्तादस्य विशेषः ? श्रथास्त॒ द्रभ्यं 

शब्दाथ इति खनुद्धय तिशयाभिमानेन पश्च।द्भ्युपगम्यमानद्रव्यत्वतिशिष्टश- 
व्दनिदृशोऽभ्युपगमसिद्धान्तस्तहि त्र सुत्रमपरीत्तिताभ्युपगमादिति न यो- 
जितमन्यत्रेव तेः सूत्रार्थो नीत इति । 

१9 
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तस्मादेवं व्याल्यायते-श्रपरीक्तिताभ्यपगम एव स्वमतिकौशलेन क्रियमाणे 
ऽग्धुपगमतिद्धान्तः श्रस्तु द्रत्यं शब्द् इति, प्रमाणमूलाभ्युपगमधिषयीकरणं 
सामान्यलन्ते प्रोढवाश्रभिप्रायेण योज्यम्, दरव्यत्वमपि प्रमाणमूलं शब्दस्य भवतु 
तथाऽपि तस्यानिव्यतखमिति किल निरवयवं द्रव्यमनित्यं नास्सयेव शब्दस्य तु 
तादशस्याप्यनित्यत्वमह्ं साधयामीति, कथं तहि पच्चमी? कि पच्चम्या वस्तु 

तावदीरशं यथा व्याल्यात्मस्माभिः, पच्चम्यपि चेत्थं योञ्यते-किमथ पुनर- 
यमपरीक्तित एव शब्दद्रव्यत्वाभ्युपगमः क्रियत इति परच्छत उत्तरं पच्वया 
भिधीयते यस्माद्परीर्ििताभ्युपगमात्तद्विशेषानित्यखपरीक्ञणमवकस्पते तस्मा- 
दपरी्तिताभ्युपगमोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति, न तु तद्विशेषपरीत्तणमेव सामाना- 
धिकरण्यनिदेशादमभ्युपगमसिद्धान्त इति मन्तव्यं परीत्तणस्य सिद्धान्ताभ्चि 
तत्वात् , तस्माद्विशेषपरींक्तणार्थोऽपरीक्तिताभ्यपगमः प्रौढवादिना क्रियमाणो 
ऽभ्युपगमसिद्धान्त इति सूत्राथः, इत्थमेव च तत्र तच्र प्रावादुकानां व्यवहारः । 

इमाश्च सिद्धान्तभिदाश्चतस्यो न्यायप्रवृत्तेः प्रथमं निमित्तम् । 
प्रवतंते नेव परीक्तकाणामनाश्रया न्यायकथा कदाचित् ॥ 

इति ( ५ ) सिद्धान्तपदायेः | 
इह हि स्वयमवगतमथंमनु मानेन परस्मे प्रतिपादयता साधनीयस्यार्थस्य 

यावति शब्दसमूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तावान्प्रयोक्तव्यः, तमेव च पराथभनु- 
मानमाचन्तत नीतिविद्ः। 

“ननु नैव पराथंमनुमानं नाम किचिद्स्ति वक्तरपेन्नया श्रोत्पेक्ञया वा 
तदनुपपत्तेः, 

वक्त्रान्वमायि स यर्थ नेद्ानीमनुमीयते । 
भ्रोतुः खाथोनुमानं तद्वाक्यावगतिहेतुकम् ॥ 
यथा प्रस्यक्षतो धूमं दष्टाऽग्निमधिगच्छति । 
तथा तदीयादचनादिति कस्य पराथता ॥ 

गमस्तवेप भिद्येत कश्चिदर्थोपदेशकः । 
कश्चिश्चत्तत्प्रत्ययोपायन्यायमार्गोपदेशकः |!” इति । 

सत्यम् , न परपराथतः पराथमनुमानमुपपद्यतङिन्तु द्विविधः प्रतिपत्ता स्व 
यमवगतयथाप्रक्ृतलिङ्गव्य।्तिकस्तद्िपरीतश्च, तन्न स्वयमवधतप्रतिबन्धं प्रति 

नोपदिश्यते एवमनुमानं खत एव तस्य प्रतीव्युखत्तेः, च्रनवधारिवन्याततिकस्य 
तु व्याप्तिरेव व्युसाथत इति तं प्रति पराथमनुमानं तदुपदेशकं वाक्यमेवा- 
ख्यायते, तथा हि 

वक्त्रा स्वप्रत्ययनेद्ं न हि वाक्यं प्रयुज्यते । 
परो मद चनादेव तमथ बुद्धचतामिति ॥ 
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किन्तवेनमनुमानेन बोधयामीति मन्यते ¦ 
सोऽपि तद्चनान्नैव तमथंमववुभ्यते ॥ 
किम्तु ग्याप्निमतो लिङ्गासस्वयं तत्तु न पश्यति । 
तर्रतीरयभ्युपायत्वात्पराथमिदमुच्यते ॥ 

श्रतश्च भरोतुः सखवाथीनुमानमेवरेदं वक्ता तु तथा परं प्रतिपादयन्पराथम- 
लुमानं प्रयुङ्` इत्युच्यते । 

न चानुबादमात्रं तदत रित्युपपश्ते । 
यतो व्याप्रियते सम्यक्परस्य प्रतिपत्तये ॥ 

तेनानधिगता्थापदेशकखान्नानुवाद पात्रं स्वागमापेक्तया त्वनुबादले नेदानी. 
माप्रवचनमनुबादरूपं किचिद्धबेस्सवस्य स्वोपलग्धिपूवंकत्वादिति, तस्माय. 
थौनुमानवाक्योपपत्तस्तदेकदेशा श्रवयवा युक्ता इति लद्यन्ते- 

पतिङ्खाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यषयव।ः ॥ (अ ० १ आ० १ सू०३२) 
एत्र सूत्रमेकमेव सामान्यलक्तणमवयवानामभिधत्ते, विभागं च प्रमा 

णानामिव प्रवयक्तानुमानोपमानशब्दस्साधनीयाथप्रतिपत्तिपयन्तवचनकलापैक- 
देशत्वमवयवानां सामान्यलक्तणमाचष्टे । यद्यपि चेकवक्त्वचननिगतानां निस- 
गंमङ्गुराणामदीधोयुषामपरिहायंक्रमजन्मनां दुमाणमिव पारमार्थिकस्समृहयो 
न समस्त्येव, तथाऽपि सिपाधयिषिताथप्रतिपादनल्पेककार्योपयोगमूलीकृता- 
त्मनां तेषां कास्पनिकः कलापः पूवमेव वाक्यकसपनावसरे समयथित इति तद्रा 
गा श्रपि संभवन्त्येव । न च पदानामेवानुमानवास्यावयवत्वम् , श्रपि तु खरड- 
वाक्यानामेकेन पदेन प्रतिज्ञोदाहरणादीनामभिधातुमशक्यत्वात् , हेतुवचनं 
त्वेकमपि पदं कविद्धबति छृतक्वाद्ति, तदपि वा सविशेषणं प्रयुज्यमानं 
पद्समुदायेनेव प्रतिपा्ते स्तुते सति कृतकत्वादिति, उदाहरणवचनमपि 
पटवदित्येवमालस्यादेव प्रयुज्यते तद्धि व्याप्तिदशंनायेव वक्तव्यं यक्रतकं त- 
द्निव्यं हृष्टं यथा घट इति, तस्मादृवयवानामवयवत्वमेव लक्षणं न पदत्वम् , 
विभागो ऽपि प्रतिज्ञादिपदृसन्निधाववयवश्रुतरवावगम्यते प्रतिज्ञादयः पच्वावयवा 
न न्यूनातिरि्ा इति । (नन्वत्र विवदन्ते केचिन्न्यूनतामवयवानामाचक्तते 
त्यवयवं द्यवयवं बा साघनवाक्षयं वदन्तः, अन्ये तु जिज्ञासा संशयः भ्रयाजनं 

संशयग्युदास इति पश्चमिस्सह प्रतिक्चादीन् द् शावयवानाहुः" | उच्यते-न्यूनता 
यथाऽवसरं प्रतिसमाधास्यत, भापिक्यमप्ययुक्तं जिज्ञासादीनामशब्दस्वभावषवे- 
न वाक्यावयवस्वायेगात् , तथा दयप्रतीयमानेऽथं प्रतीतिश्रयोजनस्य प्रबतिक्षा 
जिज्ञासा सा चेच्छाखमावत्वादान्तरः प्रमावृधर्मो न वाक्रयावयवः, श्र्थन्िया- 
घाधनेऽ्े विमशंः संशयः किमेवमयमथवेवमिति ज्ञानाप्स कतवान्न वाक्याबयवः, 
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प्रमातुः प्रमाणानि प्रवतंमानानि प्रमेयमप॑यितुं पारयन्तीति सम्भावना शक्य 
्रप्निः साऽपि तथेव न वास्यावयवं स्पृशेत् , (तच्वावधारणफलातमकं प्रयोज- 

नमपि न वाक्यैकदेशः ?) संशयञ्युदासस्तु प्रतिपन्ञापालम्भः, स॒ च वचनस्व 
भावतवेऽपि न साधनवाक्यावयवः किन्तु ,बाक्यान्तरमेवेति न साधनवाक्यस्या 
बययवसत्वं प्रतिपद्यते, तदिमे संशयादयः प्रवृत्तिहेतवो भवन्ति न वाक्याव- 

यवा इति सक्तं प्रतिज्ञादेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा इति । तेषम- 
साध्यानेदश्ः प्रतिज्ञः ।॥ ( १।१।३२ ) 

प्रतिज्ञेति ल्यनिदेशः, साध्यनिदंश इति लक्तएम् , शुद्धस्य धर्मिणो धम. 
स्य वा द्योर्वा स्ववन्त्रयोध्मिविशिष्टस्य बा धम॑स्य साध्यत्वानुपपत्तेः धमविशि- 
रा धमीं साध्य इत्युमानलक्तणे नि्णीतमेतत् , तस्य निदेशः परिप्रहवचनं प्रति. 
ज्ञेति । “ननु सावधारणसाद्रोक्यानां कि साध्यनिद्श एव प्रतिज्ञेव्यवधारण- 
मुत प्रतिक्ञेव साध्यनिर्दृश इति, यदि साध्यनिदेश एव प्रतिज्ञेव्यवधार्थते तदा- 
यत एवकार करणं ततोऽन्यत्रावधारणएमिति प्रतिज्ञा तियम्यते सा्यनिर्देश- 
मा स्याक्तीदिति, साध्यनिदशास्स्वनियमित इति प्रतिज्ञामपहायापि भवेदिव्यति- 
ग्यापकं लक्तएप् , श्रथ प्रतिज्ञेव साध्यनिदँश इत्यवधायते ततः साध्यनिर्दशो 
नियम्यते प्रतिज्ञां मा स्याक्तीदिति प्रतिज्ञा स्वनियमितेति साध्यनिदशमपक्ायापि 
भवेदिति साध्यनिदंशेन प्रतिज्ञाया च्रव्याप्रखादव्य्ापकं लक्तणएमिःति । तदेतद् 
युक्तम्-न हि सर्वैः वाक्यं सावधारणं भवति , यथेप पन्धाः स॒ध्नं गच्छ 
तीतिन हि तत्रैष एवेति सु्नमेवेति बा गच्छत्येव्ेति वा नियन्तुं शक्यते 
इति । श्रथाप्यवधारणमवरयाश्रयणीयं तद्भवतु साध्यनिदश एव प्रतिज्ञेति, न 
चातिव्याप्निः प्रतिज्ञाः पह्यायान्यत्र साध्यनिरदेशस्यादशनात् , चअनियमिताऽप्य 
सावन्यत्र न दश्यत एवेति तस्मा्ताध्यनिदश एव प्रतिज्ञेति स्थितम् , तश्चथा 
अनित्यः शब्द् इति । “नन्वच्रापि किमनित्य एतरैत्यवधारणमुत शब्द एवानि- 

त्य इति, तत्रानिव्य एव शब्द इ्युक्तं तद्रतधमोन्तरतिरस्कारालछरेतकत्मपि त 
त्र न भवेदित्यसिद्धो हेतुः , शब्द एवानित्य इति त्ववधार्यमाणे घट।दावनित्य- 
त्वप्रतिषेधादन्वयदून्यता हताः स्यादिति । नेष दोषः , निरवधारणएस्यापि व- 
चनप्रयोगस्य द्शितत्वात् , श्रनित्य एव शब्द इत्यवधारणे वा नानित्यत्वव्य- 
तिरिक्ततश्विरुद्धकृतकत्वाद्यरोषधमान्तरनिषेधस्तत्र निधीयते किन्तु तद्विरद्ध- 
नित्यत्वमात्रनिषेध एवानित्य एव शब्दो न नित्य इत्यथः, तदुक्तम्- 

नियमस्तदिरुद्धाश्च कस्प्यते नाविरोपिनः । इति । 

तक्मान्न हेतोरसिद्धत्वम् । “ननु साधनवाक्ये प्रतिज्ञावचनमसमन्जसम- 
साधनाङ्वचनःवात् , देतुरान्तवचनाक्यां हि साध्यसिद्धेस्ते एव वक्तव्ये 
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न च स्प्रतिपत्ताबुपलब्धं सवमेव परस्मे आल्येयम् , आख्याने वा धमिमा- 
त्रमाख्यायताम् , स्वप्रतिपत्तो हि पृ" पवंतादेः शुद्धस्य धर्मिणो प्रहणं न तु 
सिषाधयिषितहुतवहादिधमंविशोषरूषितवपुषः, एवमभ्युपगमेऽनु मानवेफस्य- 
परसङ्गादतः कथं प्रथममेव साध्यधर्माध्यासितस्वरूपधर्मिनेदशकरणम् , 
श्रपि च तिवादादेव प्रतिज्ार्थो लभ्यते इति किं स्वकरटाक्तेन तेन प्र 
योजनम् ।' उच्यते-सवप्रसिपत्तिमनुसरता परस्य प्रतिपत्तिरुस्पादनीयेति ख 
प्रतिपरी प्रथममुपलब्धो धमी तावदाख्येय एवानुदेश्यमाने हि धरणि नि- 
रधिकरणो हेतुः क साध्यं साधयेत् , धम्यनवन्छिन्ने च धममात्रेऽनुमानम- 
नथकमविवादसिद्धत्वात् , भ्रस्त हि यद्र कचिदनित्यतरमिव्याश्रयासिद्धश्च 
धर्मिनिरदेशाद्रिना हे तुभवेदित्यवश्यनिर्दृश्यो धमः , ययपि च धमिमात्रद्शंनमे- 
व प्रथममभृत्तथाऽपि क साधयितुं हेतुः प्रयुक्तो भत्रे द्युपद्रवशमनाय साध्य 
धमनिदशोऽपि कतन्यः, शब्दः कृतकत्वादिति दि प्रयुज्यमानं तदिदिमिन्धप 
द्मिव साधनं भवेत्| “श्रथ व्यापिप्रदशननिपुणेन यत्यतकं तद्निप्यं टष्टमिति 
दृ्रान्तव चसा, तस्माद्नित्य इति निगमनवचनेन वा विर+यति स उपप्रुव इति" 
तत्रापि श्रोतरबुमुर्सोपरमपरिभमफले साधनवाक्ये साधनायिगमकाङ््तासमुन्पा 
दनाय साध्यं निरदष्ठभ्यं, न हि शब्द इत्येतावप्युक्तं तत्र स।घनमाकाङनत्ततिक 
श्चिदिति साधनवचनावसरततस्रयोगसाफस्योत्पाद्ना५व नूनमनित्यः शब्द् इति 
परतिज्ञावचनं प्रयोक्तव्यम् , यज्च॒विवादादेव प्रतिज्ञाथस्य लन्धत्वमभिधीयते 
तद्भ्युपगमनमेव शब्दान्तरेण प्रतिज्ञायाः, यतो विरुद्ध वादो विवाद् एक आरा 

नित्यः शब्द् इतरस्त्वनित्य इत्याह सोऽयं परततप्रतिप्षपरिप्रह। पिपाद्; प्रति 
ज्ञव, स तु पक्लप्रतिग्तपरिम्रहस्तदहरेव भवतु दिनान्तर वेति फिमनन चिशपेण 
तस्मादपरिदायं प्रतिज्ञावचनमिति सिद्धम् , प्रतिज्ञ च पन्त इत्युच्यते | तदेवं 

विधे पर्तलक्ते प्रदशिते बलायक्ताभासाः प्रतिक्ञिप्ता भवन्ति, तथ्थाऽनुष्यो- 
ऽग्निरिति प्रत्यक्तविरुद्धः पत्तः, न सूपप्राहि च्छुरिस्यनुमानविरुद्धः, शग्द्विस- 
दस्तु बहुशाखः-ब्रह्मणेन सुय पेयत्यागमविरुद्धः, जनित्री मे बन्ध्या, पिता म 
ब्रह्मचारीति धमंधमिंपद्योरेव विप्रतिषेधाःछवचनविरुद्धः) न चन्द्रः शशीति 

लोकप्रसिद्धिविरशुद्धः, उपमानविरद्धस्तु न गवयशब्दवाच्योऽयं गासट श इति, 
प्रसिद्धविशेषणो नभःकुयुमङ्ृतावतंसग्चत्र इति, अप्रसिद्धविशाध्यः सुगन्धि गग 
नकमलमिति, च्प्रसिद्धोभयः खपुष्पकरृतशेखरो बन्ध्याञुत इति, यत्रापि विशपस् 
विशेष्ययोः प्रमाणान्तरतः स्वरूपं निश्चितमेव तन्निदं शोऽपि पक्लाभास एत शीतं 
हिनमुष्णोऽग्निरिति साभ्यत्वाभावेनानुमानप्रयोगावसखरविरहादितीयमेव च 

सा सिद्धस्राध्यवोच्यते इति, ये च॑ते प्रत्यक्षविरद्धताद्यः पक्तदापाः, ये च वद्य 
माणाः साधनविषलत्वादयो दष्टान्तदोषास्ते वस्तुस्थित्या सवं हेतुदाषा एव प्र- 
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पच्चमात्रं तु पक्तटश्चन्तदोषवणनम् , टृ्टान्तदुष्टतया च हेतोरेव लक्तणमन्वय- 
ब्यतिरेकयोरन्यतरद्वीयते इति सवे च ते हेतु दोषा एव । 

श्रत एव च शास्त्रे ऽस्मिन्मुनिना तच्वदशिना । 
प्ञाभासादयो नोक्ता हेत्वाभासास्तु वशिता: ॥ 
कश्िद्धेत्वनपेन्ञोऽपि पर्तमात्रप्रतिष्ठितः। 
बाधोऽनु मानरूपस्य स्ववाक्यादिकरतो यथा ॥ 

एवलत्तणको हेतुरिति तत्खरूपावधारणे सति तद्भिधायकं वचनं खुख- 
मेव लयते इस्यथात्मकदेतुलक्तणं तावदुच्यते- 

उद्।ह्रणसाधम्यात्षाध्यसाधनं हेतुरिति ॥ ( १।१।१४ ) 
८“नन्वथात्मको हेतुरनुमानं तश्च लक्षितमेव पूव" तस्पूवकं त्रिविधमनु मान- 

मिति” । सव्यं तस्य तत्पुवंकभिति सवंनामपरामृष्टप्रत्यक्तमूलतोपवणंनेन प्रतिब- 
न्धपरिच्छेदोपायमात्रनिरूपणं कृतमिह त॒ प्रतिवन्धस्वरूपमपि प्रतिपाद्यते , त 
जाथौत्मके हेतो लद्यये पच्चमीमपास्योदाहरणसाधम्ये साध्यसाधनं हेतुरिति सूत्रं 
पठन्ति , व्याचन्तते च-साधम्यं हैतुरिव्य च्यमाने गन्धवादेरसाधारणहेतो 
साभ्यधमिन्यक्िमेदवृत्तितेन साधम्यरूपसंभवाद्धिरुद्धस्य पक्ञविप्षव्तेस्तत्सा 
धम्यस्वभावत्वाद्धेतुत्वं प्रसभ्यत इति तत्निवृच्यथंमुदाहुरणग्रहणम् , उदाहियते 
ऽसिमन्साध्यसाधनयोः प्रयाग्यप्रयोजकभाव इद्युदाहरणं दृष्टान्तः तेन साध. 
म्यं, कस्येति ९? प्रकृतस्वास्स्यासत्तेश्च साध्यस्य धर्मिण इत्यवगम्यते, उदाहरण 
साधम्य साध्यष्टान्वधर्मिसाधारणो धमां हेतुरिति नाखाधारणादौ तथात्वप्रस 
क्तिरिति , एवमपि प्रमेयत्वादेरनेकान्तिकदहेतोस्तथा भाग।सिद्धस्यानित्यस्वसि- 
इये चतु विधपरमाणुपर्तीकरणे गन्धवक्ादेः प्रकर्णसमकालास्ययापदिष्टयो 
श्चोद्राहुरणसाधम्यसम्भव। दध तुत्वं भवेदिति तद्रचवच्छेदाय साध्यसाधनग्रहण 
म् , साध्यरृष्टान्तधमिणोश्च समानो धर्मः साध्योऽप्यनित्यत्वादिः भवत्येवेति 
तस्यापि हेतुता मा प्रसाङ्क्तीदिति साध्यसाधनग्रहणम् , लिङ्गसामान्यलाभा्थं 
साध्यसाधनं यदुदाहूरणसाधभ्य' स हेतुरिति , साध्यसाघनपदेन च प्रतिबन्धो 
लयते स. च सञ्यभिचारदिषु नास्तोति न ते हेतवः , प्रतिबन्धश्च परच्चलक्षण- 
क् शृत्येकंकलक्तणाभावङ्तहेत्वाभसपच्चकनिदेशादेव पूचितवानाचायंः । 
““नन्वेवं त साभ्यसाधनग्रहणमेव हे तुलक्णमस्तु वद्धि सकलङेत्वाभासब्युदा 
खसमथमिति कियुदाहरणएसाधम्य ग्रहणेन ? समानजातीयन्यबच्छेदाथत्व।त् , 
हेतवो हि विजातीयास्तद्च्वच्छेद्. साभ्यसाधनम्रहणात्समानजातीयस्य के 
बलव्यतिरेकिणो व्यवच्डेदायोदाहरणसाधम्यप्रहणमिति । “त क्कि केवलान्वयी 
हेतुरिति लच्यसे न विवर्तितः ¢ न तथाविधस्य हेतोरभावात् भन्भयन्यतिरे- 
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कलद्यमत्रोदाहरणसाधम्य' वंघभ्यंसम्भतरे तु सति साधम्यंमप्यस्तयेवेति, न साव- 
धारणं वा विशेषविधिरूपेणेबेदमुदाहरणएसाधम्यप्रहणं केवलान्बयिलक्ञणं बण 
नीयमिति । ५ननु यदि द्विविधो हेतुरिष्यते तदि सामान्यलक्तणमादौ वक्त 
ततो विरोषलक्षणमिति। उच्यते-साध्यसाधनग्रहणमेव प्रतिबन्धसूचकं सामा 
न्यलत्तणं भविष्यति, उदाहरणसाधभ्यग्रहणं त्वन्धयत्यतिरेकिणो लक्तणमुत्तरसूत्ं 
च केवलव्यतिरेकिणः, केवलान्वयी हे तु नास्त्येतरेवयेवं पश्चमीमुपेदयार्थात्मकेतु- 
लक्तणएमाच्युः । श्रपि वा भपतु तत्रापि संशयव्यवन्द्धेदफलः पश्चमीपाठटःकः 
श्विदेवममिदधीत-साध्यसाधनमिति प्रायपठनमात्रमेतन्न हे तुलक्तणम् , 
श्रपि च यत्रैव टृष्रान्तधर्मिंणि देतुधमप्रयुक्ततया साध्यधर्मोऽवधारितस्तत्रैव 
पुनरसावुपलभ्यमानस्तमुपस्थापयतु धम्यन्तरे तु त संशयः-“किं 
तत्पाध्याविनामृतमिह् हेतोस्समुतान्यये'ति, च्स्येदमुत्तरमुच्यते उदाहूरण- 
साघम्यादिति । श्रयमथः--देशकालघ्यक्तिविरोपाणां व्यभिचारान्न तेषु प्रति. 
बन्धावधारणमपि तु सामान्यधमंयोरेव, 

व्यक्तिमेदाश्रयसे हि नेव व्यापिप्रहो भवेत् । 
टषान्तेऽप्यभ्यनुन्ञेवं भवता दीयते कथम् ॥ 

तद्भ्यनुज्ञानात्त् सामान्येन व्यापिग्रहणमष्धीकृतमेव भवति । तस्मिंश्च 
सत्युदाहरणसाधरम्यात्साध्यसाधनमेव भवति न संशयः संशयस्य विशेषम्र- 

हणकारणएकत्वादिह चोद्ाहरणसाधम्यपदोपात्तं लिङ्गसामान्यमेव विशेषो 
गृह्यते इति कुतः संशयः, साध्यसाधनपदमपि न पय।धमात्रमपि तु पच्चलन्त- 

एकषप्रतिबन्धतसुचनेन हेतोः हेतुसखसमथनाथंमेतत् , कप्माद्धेतुह् तुम॑वति साध्य. 
साधनत्वाद्रमकत्वादित्यथः, साभ्यसाधनता चास्य प्चलक्तणकासरतिवन्धाद्ि- 
ना न निवेहतीव्यसो साभ्यसाधनपदेन लद्ययते, सोऽपि च प्रयोज्यप्रयोजकभा- 
वगभ॑स्साधनवाङ्गतामेतीति तथाविध एव सूच्यते, श्रत एव चाप्रयोजक एवे. 
कः परमार्थतो हेत्वाभास इति व्यते, तदिद्मोदशं साध्यसाधनतं हेतोः कतो 
भवतीप्युदादरणसाधम्यादिति संशयं भ्यवच्छिन्दन्त्या पच्चम्या कथ्यते, श्रतश्च 
यदुच्यते परैः "साधम्यं" यदि हेतुः स्यान्न वाक्यांशो न पच्चमीःति तदिद्मनु- 
पपन्नम् , पच्चम्या, श्रथोत्मकसे हेवावनुपयोगात्त्रापि वा तस्याः समधित- 
त्वात् , वाक्यांशे लक्ञणान्तरकरणान् तशेद्मिदानीमुच्यते उदाहर्णसाधरम्या- 
त्साध्यसाधनं हेतुः, यद्यपि च ज्ञानस्याप्युदाहर्णसाधम्बौत्कमभूतात्करणातमक- 
तवाहरा द्ववस्यभिनिवृ्तिस्तथापि वाक्यावयवप्रकरणसामथ्याद् वचनमवसीयते | 
धयदि वाक्यावयवप्रकरणएमिद्ं किमथे तद्यथव्युलखादनम्'' उक्तमत्र तदोपयिक- 
ताद् इति, “सा्यसाधनप्रहणं वचनलचणे किमथम् ! हैत्वामासवचननिरसन- 
मर्थात्मकषेतुलक्षणदेव हि सिद्धम्” न हेत्वाभासवचनव्यवच्छेदकं पकधमंव्- 
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चनं छूतकृत्वादित्येत्रमादि प्रयोक्तन्यमपि त हेतविभक्स्यन्तं कृतकतरादित्येवम। 
दि प्रयोक्तन्यमिति कनकतेनेति कृतकोऽग्रमस्मादिति वाऽभिधातव्यमेवं हि 
तत्ताभ्यसाधनं भवतीति ॥ द 

तथा बेधम्याव् ॥ ( १।६।३९ ) 
उदाहरणग्रहणमनुबतते साध्यसाधनमिति च , एतच तथाशब्दोपादानसा 

मथ्याद्रम्यते उदाहर्णसाधम्योत्साध्यसाधनं हेतुः , श्चच्राप्यर्थात्मकहेतुपृष्क 
त्वाद्रचनस्याथार्मक एव हेतुः प्रथमं लद््यत इति तछछक्षणाय पुव वत्पच्वमीपा- 
टशुन्यमेव सूत्रं वर्णयन्ति , वैधम्यं' हेतुरिल्युज्यमाने पक्ञवेधम्य॑स्यापि विपक्त 
यृत्तेरशेषाश्वब्यक्तिपक्षीकरणे तुरगा इमे बिषाणादिव्येवमादेरहंतुत्वं स्यादित्यु 
दाहरणय्रहणएम , तथाऽप्यसाधारणदेरुदाहरणवधम्यंस्य हेतुता प्रसज्यते इति 
पुववत्साध्यसाधनम्रहणं प्रतिवन्धसुचके सकले त्वाभासन्यवच्छेदके योजनीय 
म , तस्मादेव सक्रलषेत्वाभासव्यवच्छेदसिद्धेरुदाहरणवेधम्य प्रहणं समानजाती 
यान्वयव्यतिरेकिह तव्यवच्ेदसिद्धये व्याल्येथम् । 

“ननु च वंधम्यंशब्दः केवलान्वयिनमेव हेतमग्यतिरेकं व्यवच्छेत्त मलं, 
तस्य बधम्यरान्यस्रादन्वयव्यतिरेकिणोस्त् हेत्वोरुदाहरणसाधम्यस्यापि भावा- 
त्कथमनेन व्यावततनम् ?" 
ठच्यते- 

ˆ वेधम्यशब्दोपादरानास्केबलान्वयिनो यथा । 
निव्रन्तिगम्यते तद्द्न्वयम्यतिरेकिणः ॥ 
साध्यसाधनशब्दो हि प्रतिषन्धोपलक्तणः । 
व्याख्यातः प्रतिबन्धश्च ध्यतिरेकान्वयात्मकः ॥ 
वेधम्यसाधनेऽप्यस्मिन् सएव यदि वरयते । 
पूवत्र कथनाद्रचथ" वधम्यंग्रहुणं भवेत् ॥ 
केवलव्यत्तिरेकाख्यप्र तिबन्धाभिधित्सया ' 
वेधम्यवचनं तपूस्मात्सफलं व्यवतिष्ठते ॥। 
परध्याहतचकार वा तद्य्दासाय पल्यताम् । 

विशेषविधिरूपेण व्याख्यानं वा विधीयत् ॥ 
केवलान्वयिष्ेत्श्च न कश्चिदुपलभ्यते। 

वोक्तं एवास्य भ्यवच्छश्ो भविष्यति ॥ 
@ (“नन्वेवं तदयनेनेव न्यायेन पृ व॑सूत्रं केवलान्वयिलक्तणारथ' स्यात् , यथे 

वेधम्यं ग्रहणं साधम्यंब्यवच्े्कमेवं तत्र साधम्यंप्रहणं वेधम्य॑न्यवच्छेदाय स्या. 
दिति?” । उक्तमत्र न केवलान्वयी नाम हेतः संभवतीत्यलक्षणीय एवासौ , तदे 
वमन्वयन्यतिरेकवतो हेतोलक्षणाय पूवंसूत्रमिदं त केवलस्यतिरेकिलकचणाये 



अवयत्रप्रकरणम् । १३७ 

ति स्थितम् , अर्थात्मकदेतुलक्तणपत्तेऽपि पच्चमौपाटः पूववत्संशयपराकरण- 
फलस्ेन वणंनीयः, वचनार्मकहतलक्तणे ऽपि तथैव सूत्रं योभ्यम् , यथोक्तैः 
धम्याोतप्रवत्तं वचनं साध्यसाधनं देतुविभक््यन्तं परयोक्तञयमित्यथंः । 

केवरग्यतिरेक्याक्षेपः । 
तदेतदाक्लिपन्ति “लदये सति लक्तणं वक्तञ्यं भवति केवलव्यतिरेकी तु 

नाम न सम स्येव हेतरिति कस्येद लक्षणमुच्यते ९ प्रतिबन्धेन हि हेतोगंमक- 
त्वमुक्त' प्रतिबन्धश्च पच्वलक्षणको व्याख्यातः, एकेकलक्तणएविरहनिबन्धनाश्च 
पच्च हेत्वाभासा भविष्यन्ति,तस्पक्ञधमंत्व विरहिण इवासिद्धस्य हेतोरन्वयशुन्य. 
स्याऽपि (न)हेतुता युक्ता केवलब्यतिरेकमाच्रशरणेन हेतुना साध्यसिद्धौ तथाबि- 
धहैतुसुभिक्तसंभवाधयस्मे रोचते स तत्सवं साधयन् , श्रसाधारणस्य वा किमि. 
ति (न?) हेतुत्वं, तयतिरेकवतोऽपि संशयः-.साध्याभावकरता तस्माद्रचाघृत्तिरुत 
वाऽन्यथा) अन्वये हि कचिद् गृहीतेऽन्यत्र हेतुटप्राव्र्तिरवगस्यमाना साध्यव्या- 

ृत्ति्तेत्ेस्मवधायते नेतरथा, इत्थमेव संदिग्धव्यतिरेकता उयावतंते नान्यथेति, 
संदिग्धन्यतिरके च साध्यसाधनता कथम । | 3 

लदयाभाव्रादतश्चदं कथ्यते तस्य लक्षणम् ॥ ~ 
तस्मान्न साधनग्रहणेन वद्यसामान्यलक्तणमभिधायोदाहरणसाधभ्यं रह. 

णेनान्वयव्यतिरेकिणो लक्तणमुदाहरणवे धम्यम्रहणेन च केवलव्यतिरेकिणो 
वणंनीयमपि तु सूत्रदमयैनेतस्येबाऽन्बयग्यतिरेकवतो दैतोलंक्ञणं व्याख्येयम् । 
न्वयव्यतिरेकयागमकाङ्गत्व दे केनान्वयनिरूपणमपरेण च सूत्रेणाग्यतिरेक- 
उयुर्पाद्नम , श्रत एव च भाष्यकारः (करिमेतावद्धेतुलक्तण नेत्युच्यते तथा वेध- 
म्योदित्येकवाक्यतयेव व्याख्यातवान् , उदाहरणमपि च सूत्रद्ये तुख्यमेवान्वय- 

ग्यतिरेकिदैतोरक्तवा^नुत्पत्तिधमंकल्वादि ति । 

केव रुग्यत्तिरेकिस्थापनम् । 
शत्र ३द्न्ति-यद् वयं यं कचन शुष्कमेव केवलभ्यतिरेकिणं हतुमुपग- 

च्छेम तत एवमनुयुज्येमहि छन्त्वन्वयत्यतिरकवानेव दतु: कचित्साध्यत्रि- 
शेषे विशेषणविशेषवशात्केवलन्यतिरेकितामवलम्बत इति तमः, तथथच्छा- 
दिगतं कायंस्वमात्मसिद्धो, तत्र हि कायंस्वमाध्रितत्वमात्रेण व्याप्तमुपलब्धमन्व- 
यव्यतिरेकयुक्तमेव घटादेः कायस्याश्रितस्य दृष्टत्वात् , यत्र ह्याश्रि॑खं नात्ति 
तत्न कार्यत्वमपि नास्त्येव व्योमादौ, सोऽयमन्वठ्यतिरेकवानेव हेतुयदा परि. 
श्यमानशरीराध्ाश्नयन्यतिरिक्ताश्नरयाश्नितते साभ्ये देहादिषु बाधकोपपत्तौ सत्यां 
( विलक्षण ? )काय॑त्वादिति सविशेषणः पयुऽ्यते तक्षा केवलघ्यतिरेकी 
सम्पधते, दे्टादिन्यतिरिक्तस्याश्रयस्यात्मनो नित्यपरोक्तःवेनान्वयानुपलम्भा- 

१ [4 
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दिति, शटशस्य चान्वयमूलस्य तस्यां दशायां केवलब्यतिरेकितामुपगत- 
स्य हेतुत्वानुपगमान्न पूर्रोक्तदोषावसरः, न हीरशा हैतुना सवः सवं साध. 
यितुपुप्सहते, न चासाधारणस्य हेतुखमित्थंस्थिते प्रसञ्यते, पथ्चलक्तणत्व- 
मपि पूत्श्रयपिक्षमस्य भविष्यति, यश्च संदिग्धव्यतिरकिलमाशङ्धितं तदप्य- 
न्वयव्यतिरेकमूले केवलव्यतिरेकिणि निरवकाशं कायस्याश्रितस्योपलम्भादा- 
भ्रितत्वभ्यावृ्या व्योमादौ च कायंस्वभ्याव्रृ्तिदरशंनादिदानीं घटादौ शरीरे वा 
सविरोषणका्॑त्वव्यावृत्त्रश्यमाना विशिष्राश्रयव्यावृत्तिगतेवावगम्यते इति 
न संदिग्धो व्यतिरेकः, एतश्ात्मसिद्धिप्रसङ्के निर्णीतमिति निरपवादः केवल 
व्यतिरेकी हतुरस्त्येव ठषयते इति वछक्तणाथंमुततरसूत्रमन्वयन्यतिरेकिहे तुल- 
तणाथं' च सूत्र, केवलान्वयी हेतुनी्त्येव, सामान्यलक्षणं त्वनुमानलक्षणारसा- 
ध्यसाधनपदाद्राऽवगन्तव्यम्, माष्यात्तराणि तु कथमप्युपेक्तिष्यामहे । श्रथवा 
यथाकथंचिद्रा व्याख्यास्यामः, केवलव्यतिरेकिणं त्वीदृशमात्मादिभ्रसाधने 

परममख्रपेक्तितुं न शक्नुम इत्ययथामाध्यमपि व्याख्यानं श्रेयः ॥ 
साध्यसाधम्वाततद्धमेमावी दृष्टान्त उदाहरणम् ( १।१।१६ ) 
यथा तप्पूवंकमनुमानमि्यत्र प्रतिबन्धप्रहृणोपायमात्रं प्रविपादितमिह् तु 

प्रतिषन्धस्वरूपमुदाहरणसाधम्येधम्ययुक्तमेवं लौकिकपरीन्तकाणां यस्मिन्न 
बुद्धिसाम्यं स रश्टान्तः इत्यत्र वादिप्रतिवादिप्रतिपन्नतवं द्विविधस्यापि टृश्राम्तस्य 
सामान्यलक्तणमुक्तमिह् वु प्रयोऽयप्रयोजकभावन्यवस्थितसाध्य साधनधमोधिक- 
रणत्वमेकस्य द्वितीयस्य च तद्रहितव्वं लक्ञणमुपपाद्यते । तत्र 'साध्यसाधम्यौत्त- 
द्मभावीति साधम्य॑दृान्तस्य लक्षणम् , वचनाधिकरणेऽप्यथोत्मकचषटान्तचि 
न्तनं तदौपायिकत्वाद्धेतुवत्कचचैव्यम् , साभ्मं धमंविशिष्टो धमी तेन साध्यं 
साधनधमोंँ लिङ्गसामान्यं यत्तदुदाहरणसाधभ्यं पूव मुक्त तदेव द्विषठत्वादुभाभ्यां 
व्यपदिश्यते इतीह साध्यसाधम्य॑शब्देनोक्तम् , तस्मात्साध्यसाधम्यीद्स्तद्धमं- 
भावी तस्य साध्यस्य धमों नित्यस्वादियरिमिन्मवति स तद्धमंभावी, पश्वम्या प्र 
योजकस्वमुन्यते, हेतुधमंपरयुकः साभ्यधमोंँ यत्रास्ति स साध्यधमंदृष्टान्त इयथः, 
स एव च वचसा कम॑तां प्रतिपद्यमान उदा्रणं भवतीत्यथंवचनवाचिनोष्ट 
न्तोदाहरणशब्दयोः सामानाधिकरण्यमविरुदधप् , दन्त पएक्षान्वयश्यापकेन 
वचनेनोधमान उदाहरणभिष्युक्तं तदभिधायक् वचनमुदा्रणमुक्छं भवत्येव 
'यद्यत्छृतकं तत्तदनित्यं दष्टे यथा घट? इति। 

५नन्वेवं यत्र हेतुकृता साध्यधमंसत्ता यथा जलघरोन्नमनबृष्ट्यादौ वादश एव 
दृष्टान्त खपदिष्टो भवेन्न यत्र साभ्यधमशृता दैतुसत्ता यथा धूमानुमान इवि", 

अदशनन्ञो देवानांप्रियः, नात्रोतर्यपेच्तया प्रयोज्यप्रयोजकभावो विवक्षितः 
डिन्तु ज्प्त्यभिप्रायेण, ज्ञरो च धूमः एवाग्नः प्रयोजकतां प्रतिपद्यते, न हि 
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धुमागन्योः कायकारणभवेन गम्यगमकभावः किन्तु नित्यसाहच्णैव नियम- 
नाप्रा सम्बन्धेनेत्यसषृदुक्तम् । 

धूमः स्वरूपतो नाम जायतां जातवेदसः। 
नाभ्निस्तमान्तिपप्येनं स एष हयत्निमाक्षिपेत् ॥ 
प्रयोजकत्वमग्नेश्च पच्वम्या यदि कथ्यते । 
यत्र तत्राभ्चिरित्येवं तन्नि्दशः प्रसज्यते ॥ 
यस्य प्रयोजकत्वं हि चिख्यापयिषितं भवेत् । 
यच्छब्देन च पूव॑त्र स हि निदेशमहति ॥ 
भवेदेवं च हेतुत्वं धूमं प्रति विभावसोः । 
न च तद्यज्यते वक्तमनेकान्तिकदोषतः ॥ 
प्रयोजकत्वमिच्छन्ति तस्मान्नोत्पस्यपेक्षया । 

रपि तु ज्ञप्त्यभिघ्रायं हेतोरेवाचितं तत् , तस्माद्धेतुषम्रयुक्तः साध्यधर्म 
य उत्थाप्यते स साभ्यधमरृष्टान्तस्तद चनमुदाहरणमिति सिद्धम् ॥ 

ताद्रषययाद्रा विपरतम् ॥ ( १।२।३७ ) 

दृष्टान्त उदाष्रणमिति वतते, तदिति साध्यधमंपरामशंः, तश्च यथपि 
पूवसूतरे लिङ्गसामान्यं तथाप्यत्र साध्यसाधम्य' द्रष्टव्यम् +तद्विपययात्स।ध्याभावा- 
विपरीतः अ्तद्धमभावी साधनरहितो यो दशन्तः स वेधम्यरृटान्तः पूवंवद्रचसः 
कम॑तामाप्य मानो बेधम्योदाहरणं भवति, विपरीतमि्युदाहरणपेक्तया नपुंसक- 
लिङ्गनिष्श्चः । 

(“किमर्थं पुनः साध्याभावात्साधनामावो वैधस्यदृष्ान्तः स वण्यते न पुनः 
साम्यष्टान्तस्थित्या साधनाभावादेव साभ्याभाव इति” । 
ठक्तमन्र- 

व्याप्यव्यापकभावो यः साध्यसाधनधरममयोः । 
स एव वैपरीत्येन मन्तव्यक्तदभावयोः | इति । 

किं कारणम् ? साधनधमं हि धूमे साभ्यधममंणाप्निना व्याप्रिनागनिः तत्र 
निवेशमटभमानोऽनन्यत्रावकाशत्वाद् धूम एव निवेशितः, एवं साध्यधमो- 
मविऽनप्नौ साधनधमोभावेनाधूमेन व्याप सति धूमस्तत्र लन्धावकाश्चोऽनन्यग- 
तित्वादुभ्रावेव निविशत इति, यदि तु साधम्य॑रृष्टान्तवत्तथैव व्याध्यव्यापकभाव 
छ्याप्यते साधनाभवे साध्यं नास्तीति तदा 1 न्याप्ठनात्निस्वत्रा 
लभ्धनिवेशो धममवलम्बेतेति स्यात् , न चेतन्निवंशत्यधमेऽपि वह्िदशंनादि्येवं 
सपक्तेकदेशवृत्तहतुत्वमपि प्रसिद्धं हीयते व्य।प्रिवेधुयोदिति, चपि च धमाभा- 
वेनाग्न्यभवे श्याप्ते कथ्यमाने सत्यघुमो नियमितो भवत्यनम्रि मा हासीदित्य 
ग्निष्तनियमितः स्वातन्त्याक्ू ममपि स्पृरोदिति व्यभिचारात्प्तिवन्धो विप्लवे 
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त, तदुक्तं “यदा तु साध्याभावेन हेत्वभावो विरध्यते साधनं ल्यापितं भवेत् › 
साध्यं पुनः स्वतन्त्रत्ाद्धेतु भावेऽपि सम्भवेत्, इति(?) । तस्मादत्रापि सम्या 
म्तिकौ साध्यसाधनधमोविति सपक्तकदेशधृ(तसखेनाहे तुस्व माशङ्कयते तत्रापि सा 
धनधमस्य विपक्ताद्यावृत्तिमभिधित्सता साध्याभवे साधनाभावो दृशयितव्यः , 
यत्रानिप्यलवं नास्ति तत्राकृतकत्वमपि नास्ति यथाऽऽकाश इत्ति, यो द्यवियमा- 
नविपन्ञो हेतुः सोऽपि सुतरां ततो व्यावृत्तो भवति तद्भावात्तत्राद्रत्तेरिति , 
श्रतश्च सवं पदाथौनिन्यत्वं नास्ति, तत्र कायंस्ववायेवमपि वेधम्य॑टष्रान्तमप्रदशं- 
यन्न वायते-यत्र निव्यत्वं नास्ति तन्र कायत्वमपि नास्ति यथा शशविषाणादा- 
विति, ते एते साधम्यं वघम्यदिरणे अन्वयत्यतिरेकवति देतावुभे रपि सम्भ. 
वन्ती विकद्पेन प्रयोक्तव्ये, एकेनेव व्याप्ते; प्रदशंनाक्किमन्येन क्यम् । 
केचित्त व्याधतिसीछठवप्रदशनाय द्वयोरपि प्रयोगमिच्छन्ति, भवतु मा वा भून्नेदं 
महदिमदृस्थानम्। “ननु ह तृदाहुरणाधिकमिति निग्रहुस्थानमिद्मादिष्रप्' सम। 
नजातीयाभिप्रायं तदू भविष्यति, साधम्यरृश्रान्तानेकले वा तन्निग्रहुस्थानमि 
त्यास्तामेतत्, इत्थं साधम्यवेघम्यदृरान्त्पे व्युसखादिते बलातदत्तणरहिता 
द्टन्ताभासा भवन्ति तत्र साध्यविकलः साधनविकल उभयविकल इति वस्तु. 
दोषकरृताख्रयः साधभ्यरष्रान्ताभासाः, श्ननन्वयो विपरीतान्वय $ति द्वौ वचन- 
दोष्रछृती, यथ! नित्यः शब्द मूतव्वादिव्यत्र बुद्धिवदिति साध्यविकलो दृष 
रतः, परमाणुवदिति स।धनविकलः, घटवदिव्युभयविकलः, व्याम्नि नित्यत्वा 
न्मूतत्वं विद्यते इत्यन्वयः यद्मूतं तन्नित्यभिति वक्तव्ये यत्नित्यं तद्मृतमिति 
विपरीतान्वय इति। वेधम्यदएन्ताभासा अपि पञ्चेव-साध्यराव्याव्रतः साधना 
व्याकर: उभयाग्यावृत्त इति वस्तुदाषास््रयः; अन्यतिरेक्ो विपरीतग्यतिरेक इति 

वचनदोषो द्र), यथा तत्रव हेतो यत्र नित्यत्वं नास्ति तत्र मूतस्मपि नास्ति 
यथा परमाणुष्विति साध्यान्याव्रत्तः, बुद्धाविति साधनान्यावरृतः, यथाऽऽकाश 
इस्युभयाम्यावृत्तः, नित्यत्वामूतत्वे धटे न विद्यते इव्यग्यतिरकः) यत्र नि 
व्यत्वमपि नास्ति तच्रामूतस्वमपि नास्ति इति वक्तव्ये यत्रामूततवं नास्ति तत्र 
नित्यत्वमपि नास्तीति विपरीतश्य्रतिरेक इति । एते च व्तुदत्तन हे तुदोषा एव 
तव्नुविधायित्वादत एव हेत्वाभासवबत्सूत्रकृता नापदिष्टाः श्रस्माभिस्तु शिष्य. 
हिताय प्रदुशिता एव ॥ 

उदाहरण।पक्षस्तयेप्युपसहारो न तथेति बा सा- 
ध्यस्योपनयः ( १।१।३९ ) 

उडाहरणमात्मलामेऽपेक्ष त इत्युददरणापेशः परधर्मापसंहार उपनयः, द्धि 
विधिश्चासौ तथेति न तथेति वा उदाहूरणद्रेविध्यान् ; तत्र साधरम्योदाहरणपे 



अवयवभक्रणम् । १४६१ 

दोप्तथत्युपनयो यत्कृतकं तदनित्यं रषं यथाऽऽकाशः, न च न तथा कृतकः शब्द 
इति, त्रापि निषेधद्वययोगाद्विधिरेव गम्यते 

ननु साध्यस्येत्यवाचकः सूत्रावयवः प्चधर्मोषसंहासे ह्यपनयो न साध्यो 
पसंहारः, साध्यो हि धर्मं धीं बा स्यान्न तयोरन्यतरस्याप्ययमुपसंहार इति । 

उच्यवे-साध्यो धर््य॑व न धमं इह विवददितः, तत्रायं हंतोरपकह। 
रस्वथो च कृतकः शब्द् इति, सेयं साध्यस्येति सप्तम्यथं षष्ठो मन्तव्या साध्ये 
धर्मिणि हेतोर्पसंहार उपनय इति । 

““नन्वाधारविवदायामिह प्राप्रोति सप्तमी । 
सम्बन्धमात्रे वाच्ये वा कथमाधारतोच्यते ॥ 
नेतत्सम्बन्धसामान्येऽपयक्तं भवति धर्मिणा । 
योगो विशेषचि.तायां तस्य त्वाघारता भत्रेत ॥ 
विशेषेऽन्तनिगृढो च प्राथः षष्ठी नियुभ्यते | 
शेषो नामाविवदौव कारकाणामिति स्थितिः॥ 
तथा च राज्ञः पुरुषो ब्राह्यणस्य कमण्डलुः । 
तरोः शाखेति सवत्र विशोषोऽन्तव्यंवस्थितः ॥ 

रतश्च धमय जिज्ञाया धमंजिज्ञासा सा हि तस्य ज्ञातुभिन्छंतिवत्म्ब- 
न्धमात्रसमविकाऽपि सेयं ष्ठी विशेपपयवसाना भविष्यतीति सूक्तं -साध्य- 
स्योपसंहार' इति, 

उपनयङ्गीकारे आक्षेपः । 
““ननूपनयवचनमनयकं पचहेतुदश्ान्तवचनेः छिन पयां यदथ पुपन- 

यव चनमुद्वाय॑ते ? यदि धर्मिणि हेताः सचसिद्रये तदभिधानं तदप व्र्ैव 
श्रम; पदाधमंवचनेनेव कतकत्वादिव्येवमादिना सिद्धत्वात् , अथ साध्य 
टष्रान्वधमिणोः साध्यापाद्नाय तदुश्वारणं तदपि न चतुरस्रभदाहूर्णसाध 

म्यदिव्यनेनैव गतार्थत्वात् , उदाहरण साधम्यवचनं हि हेतुवचनमेव भतरेन, 
श्रथ स्वप्रतिपत्तौ तदथंदशंनात्परं प्रति तद्रचनं तत्रापि परामशंज्ञाने विवदन्ते, 
श्मपि च शछठयं द्धिभक्षणसमनन्तरं यदि कदाचिदनुमेयमिक्ूिजायत तक्कि 
परस्मै तदुपदिश्यताम् , योऽप्ययं प्रतिज्ञाहेत्दाहरणोपनयनिगमनभ्रयोगक्रम 
्आ्रीयते सोऽपि स्वप्रक्रियानुरागनिमित एव न वस्तुबलप्रवृत्तः, तथा हि यदय 
क्वकं तत्तदनित्यं दृष्टं कृतकश्च शब्द् इतीयतो वचनात्का नाम शब्दानित्यतां 
नावगच्छेत् , वामे चात्र सतयत्रतधनः प्रमाणं डिणिडकरगं परित्यञ्ािणी 
निमील्य चिन्तय तावक्किमियताऽय बुद्धचसे न वा, तस्मात्छप्रक्रियापदपातम- 
पास्य पश्वावयवमवं क्रमकं वाक्यं प्रयुद्रेति” । 



१४२ न्ययमञ्ज्ाम् 

उपनयाक्षिप ;मापिः । 
श्रत्रोच्यते--इदं तावद्धवान्प्र्टो व्याचष्टां किं स्वप्रतिपत्तिमनुसरन्तः 

परप्रतिपाद्नाय बाक्यवचनां कमेः उत परहृदयानुवतंनेनेति ! तत्र परा. 
भिप्रायस्य वैञ्ित्यात्परोदास्वाच्च दुरवगमत्वेन न विद्धः कि विद्महे 
कि भुवसमुर्किपामः किमरन्निना परं पीडयाम: उत हस्तसंज्ञया व्यवह- 
रामः श्राहो हेतुमात्रमेव केवलं प्रयुल्जमहे किं वा उ्यवयवं वाक्यम- 
भिदध्मः उत पच्ावयवाद्पि वाक्यादधिकमाख्यानकमस्मे वणंयाम श्ये. 
व परनवस्थितत्वास्पराभिप्रायस्य शखप्रतिपत्तिमेवानुसरता परः प्रत्याय्यः, तत्र 
स्वपरतिपत्तौ पवंतादिधमीं प्रथमं दष्ट इति स प्रतिज्ञया कथ्यते, तवो धूमावि- 
लिङगसुपलम्धमिति हेतुवचनेन तद्विधे, ततो यत्र धूमस्तत्राग्निवथा महान- 
स इति व्यासिस्मरणमभवदिति रष्टान्तव चखा तदभिधीयते, वतस्तथा चायं 
धूम इति परामशंज्ञानमुद्पादीवि तदुपनयवचनेन प्रतिपाधयते, ततस्तस्मादत्ना- 
ग्निरित्यनुमेयन्ञानमुपजायते इति निगमनेन तदुच्यते, ततः परं प्रति पयंव- 
सानाक्किमन्यदुपदिश्यतामिति, न च द्धिभदाणसदशमतोऽन्यतममपि भवितु. 
महत्यनुमेयप्रतिपत्ताबुपादेयत्वात्, येषामपि मते परामशंज्ञानं नास्त तेरप्युपनय- 
व चनमवश्यमेवापरिहायंमनुपरय प्रतिपत्तये, दृष्टान्ते दर्थितशक्तिरेव हेतुः प्रभवति 
नान्यथेष्यतो यद्चपि पदधमवचनेन है तुसंबन्धम।त्रमुपपादितं तथाप्यत्र नाह. 
ए्ान्तदशितशक्तिधमः स ॒तस्मिन्धर्मिणि तथाविधो हेतुः स्यान्न वेत्यसिद्धा- 
शङ्काशमनमुपनयव चनपरन्तरेण न भवव्ये्रेत्यवश्यं प्रयोक्तन्यं तदिति । शखप्र- 
तीत्यनुसरणेन च वाक्यर चनायाः स्थिवस्वाक्रमोऽपि यथोक्त उपयु्यते, अरत 
एव च यत्कृतकं तदनित्यं रष्टमित्यभिधानमनुपपन्नमनवगते धर्मिणि तद्र्ठिनि 
च हेतो प्रथममेव व्या्निस्मर्णासंभवेन तद्वचनायोगात्, तदिद्मवयव विषयौ. 
सवचनमप्राप्तकालनिग्रह्स्थानमुपदेदयामः, श्रपि च "यत्कृतकं तदनित्य॑॑च््टं 
छृतकृश्च शब्द् इत्येतावदेव प्रयोक्तम्यमि'ति वदता भवता कृतकशथ शब्द् इत्ये. 
तावदेव प्रयोक्तव्यमिति तीदमुपनयव चनमनुक्लातं $तकषत्वादिति पक्षध म॑वच- 
नं तु निह नुतम् › ““कृतक्च शब्द् इत्येतदेव हे तुबचनमिति चेत्''न प्रयोजकस्य 
पश्चम्य।दिनिरदृशाहस्वादिति यप्किचिदेतत् , यदप्युच्यते “विदुषां वास्थो हेतुर 
केवल इति, तदेप्यवारु, विद्रद्धिविद्च्वादेव हेतोरपि प्र्ञानात्, अपूवा इमे 
रद्वासो ये प्रतिज्ञावयवचतुष्टयस्याथं जानस्ति हेतुवचनस्य न विदन्तीति, 
तस्मात्पराशयस्य स्था दुर्बोधत्वापपूर्वाक्तिनेव कमेण स्वानुभवसाक्तिकेण वा- 
क्यरचनां शृत्वा परः प्रत्यास्य इति ॥ 

हेत्वपदेशात्मतिङ्वायाः पुनवचनं निगमनम् ॥ ( २।१।३९ ) 
हेतुधर्मिणि निक्षोतशक्तिः साभ्ये धर्मिर्यपदिश्यतेऽनेनेति हखपदेश उप. 



अवयवप्रररणम् | १४३ 

नयः, तस्मादधेस्वपदेशात्परवृत्त प्रतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनं, निगम्यन्तेऽनेन पु 
क्ता श्रवयवा एकत्र साध्येऽथे समथ्यन्ते नियोऽ्यन्ते इति निगमनम् -तस्मा 
त्कृतकत्वादनित्यः शब्द् इति, तदिदं निगमनं साधम्यवेधम्यभेदेन हेतोरष्टान्त 
स्य च तदपेक्निणश्च तथा न तथेव्युपनयस्य द्रे विध्येऽपि प्रतिज्ञावचनवत्त यमे 
व भवति । 

प्रतिङ्ञावयवाक्षिपः 
“ननु प्रतिज्ञावचनमेव तावदसाधनाङ्गव चनसवादपाथकम् , तस्या प्व. 

-वु पुयवचनं नियमनमस्मघनाद्गवचनत्व[दपाधकप् , तस्या एव तु पुनवचनं 
निगमनमधुना सफलं भविष्यतीति केयं कथा, प्रतिज्ञायाः पुनव चनमिति च 
न वाचको प्रन्थः साध्यनिर्देशो हि प्रतिज्ञा सिद्धनिष्ुशस्तु निगमनमिति, 
वाचके वा प्रन्ये पौनरुक्त्यदेव निगमनस्य नेष्फरयम् , स्वप्रतिपत्तौ च परा. 
मशंज्ञानानन्तरं साध्यावगतिरेव भवन्ती दृश्यन्ते सा परस्या्युपनयवचनश्रव- 
एसमनन्तरमुपजायत एवेति किं तदुक्त्या प्रयोजनम्" । 

उक्ताक्ेपसमापिः। 

उच्यते-प्रतिज्ञायास्तावत्साफत्यं समर्थितमेव तस्याश्चेवं पुनवचनं सिदध. 
साभ्थमेदे सत्यपि धर्मिधमनिदेशमात्रमास्यादुच्यते, सिद्धसाध्यभेददिव च न 
पौनरक्त्यकृतमसाफ्यं स्वप्रतिपत्तिसमये च परामशांज्ञानानन्तर साध्यवुद्धि- 
रुतयन्ना सा परस्मे कथ्यमाना न निष्प्रयोजना भवति, 

तस्माद्धेतोरिषं साष्यमहमज्ञासिषं यथा | 
तथा स्वमपि जानीहि मा स्म विध्नोऽत्र ते भवेत् ॥ 

एवमुक्तं संशयानस्य संशयः शाम्यति विपयस्तमतेश्च विप्य॑यस्तद्र्थश्च 
परार्थानुमानोपन्यासश्रमस्तदिदं विपरीतप्रसङ्गनिषेधाथ" निगमनमाहूः । 

ये तुयथाश्रतसाध्यनिर्देशात्मकप्रतिज्ञापुनबंचनसमथंनलामादपि प्रतिज्ञाया 
सिदिमञ्ुन्नसाना भसाधारणशङ्धाग्यवच्छेदाय निगमनवथनमिच्छन्ति, ते न 
सम्यगम्ययुः, असाधारणाशङ्कायाः दृष्टान्तवचनेनैव निरस्तत्वात् , विशेषस्य हि 
ह तुत्वशक्कायामसाधारणशङ्का स्याद्यल्तकं तदनित्यमिति दृष्रान्तवचसा सामा 
न्यस्य हेतुत्वे कथिते कथमसाधारणत्वमाशक्क्येत, यदि पुनरुपनयवषचनेन 
साध्ये धर्मिणि शेतोक्ष्पसंहारादसाधारणत्वमाशङ्कथेत तस्पुनरष्टन्तधर्मिवृत्ति 
स्वमस्य दशंयितव्यम्, तरिमिन्दशिते पुनस्तद्पृत्तित्वाद्धमिख्यसिद्रतवमाशङ्कनीयं 
पुनस्तद्यावृत्तये धमिणि देतोरुपसंकारो विधेय इत्येवमसाधारणाशङ्काव्युदासाय 
प्रयोगः किन्तु पूररीत्यवेति, तस्माद्विवक्षिवेऽं यथोदिते क्रमनिवेशिनोऽवय- 
वान् एकतर संघदयितुं निगमनवबनं प्रयोक्तन्यम | 
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अवयवेषु प्रमाणमिसष्छवः । 
त इमे प्रतिज्ञादयो निगमनपयेन्ताः पश्वावयवा यथासम्भवमागमादिप्रमा- 

णानुगरहीताः परस्पारलुषक्ताश्च स्वाथ" साधयन्ति, तत्र मुख्यया व्या प्रतिपाये- 
नानुमानेनैव स्वंऽवयवा श्रनुगृहयन्ते प्रपश्चाय तु प्रमाणान्तरानु्रह एषामुच्यते, 
परतिज्ञायास्तावदागमोऽनुग्राहुक उपेयते उपदेशस्वभावत्वात् , . अनिव्यः शब्द 
इत्युक्त्वा त्वेवं विधे विष्ये ऋष्रिवदस्रतन्त्रत्वादनुमानमरुपदिशन्ति, प्रतिज्ञावचनं 
तु तच्छायानुपातिलांच्छन्दप्रामाए्यसिद्धचथं वा शास्रे तसपरतिज्ञायाः शाष्द्वि 
पयल्वाद्ागमानुगरहीतमुरुथते, हतुव चनमनुमानेनानुगृह्यते, उदार्हएं तु प्रस्यक्तेण 
तृन्मूललाह्मयाप्िपरिच्छेदस्य यथा गौस्तथा गवय इति च य्था घटस्तथा शब्द् इत्य 
नया च्छाययोपमानकरणभूतवनेचरादिवचनसदटृशत्वादुपमानमुपनयस्यानुग्राह 
कममिधीयते, निगमनम्य तु सवौवयवानामेकत्र नियो जनाथल्वात्सवश्रमाणानु 
्रा्यतेेतरेतरषक्तत्वात् , प्रतिज्ञां विना निर।श्रयो हैतुभवेदिति सापूवं 
प्रयोक्तव्या श्ननित्यः ज्ञव्द् इति, ततो हेतुं परो जिज्ञासत इति हेतुवचनयुश्वायते 
करतकत्वादिति, हेतो श्रते कास्य व्याप्निरवधृतेति दश॑यितुमुदाहरणमुच्यते यत् 
कृतकं तदनित्यं दृष्ट यथा घट इति, एवमुक्ते किमीरशो निन्नतशक्तिरेष हेतु 
साध्यधर्मिणि भवेन्न वेस्यसिद्धताशङ्कामपाकतुमुपनयः प्रसज्यते, ततोऽमुना क्र 
मेण तथापि साध्यप्रतीतिभंवस्विति सर्वावयवानेकत्र साध्येऽ्थं समथयितु 
निगमनमभिधीयते, न्यतममवयवमन्तरेण सकलमिदमनुषक्ताथवावयं स्या. 
दिति पश्चावयवमेव यथोपरृ्क्रमकं वाक्यं प्रयोक्तव्यम् | ^ 

इस्यारब्धोपकारास्तदनुगुणफलेरागमादिप्रमाणे. 
रन्योन्यापेद्तिणोऽमी नियतमवयवाः साधयन्त्यर्थजातम् । 
यश्चतेषां प्रमेये वचसि च चतुरस्तस्य जातिप्रयोग 
प्रायः शक्यो न पच्च: त्षपयितुमिति हि व्याहर द्श्त्तिकारः ॥ 

अविन्गाततश्ेऽथं कारणापयत्तितस्तक्वज्ञनायेमुहस्तकः ॥ (१।१।५०) 
द्मविज्ञाततच्त्रेऽथं इति सामानाधिकरणयनिदंशादथं एतान्यपदा्थं न 

पुरुषः, पुरुषो हि षष्छ्या निरदेदेयतत श्चविज्ञातं तच्वमस्येति, तच्वपदोपादानेन 
धर्मिणः सामान्यधममात्रतिशिष्टस्य विज्ञातत्वं सूचयति, कारणोपपत्तित 
इति संशयज्ञानोदिख्यमानपक्ताद्रयान्यतरपत्तात्थापनावुकूलकारणावलाकनं त 
स्वस्योात्थापकमाह, श्रत एवाविज्ञाततच््वेऽ्थ भवन्तावपि बुभुत्साविमशौं न 
तकतां प्राप्नुतः, तत्त्वज्ञानाथमिति साद्ञात्प्रमाणतामस्य निरस्यति, श्रमा-ए- 
नुमं तु विशेषपरिशोधनद्वारेण विदधत्तत्त्वज्ञानाय कल्पते, तकं ह रति 
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प्ायोपादानस्य प्रयोजनं वक्ष्यामः, तेनायं सूत्राथः-अविज्ञाततत्वे सामन्यतो 
ञाते ध्मिर्येकपक्चानुक्लकारणदशेनात्तस्मिन् सम्भावनाप्रसययो भवितव्य 
ताव्रभासस्तदितरपश्षशेथिस्यापादने तद्प्राहकप्रमाणमनुगृह्य तान्सुखं प्रवत्त- 
यँष्त्वक्ञानाथमूहस्तकं इति, यथा वाह्यकेलिप्रदेशादावृभ्वखविशिष्टधमिदशेना 
सपुरुषेणानेन भवितव्यमिति प्रत्ययः । 

नु तच्वज्ञानाथमिस्यक्तं सति सामय्यदविज्ञाततच्वता लभ्यते एषेति 
किमथ  स्वकरएठेन पुनरनृद्यते ?" 

बाढं किंतु कचिद्िषये ज्ञाततत्त्ेऽपि पूबतकणाषमृष्रे सव्यत्तरकालं तकि 
तो मयाऽयमथं इति स्मयमाणतकविशेषणतया गृञ्चमाणो विशेषरणीभूतस्तकप्त- 
स्वज्ञानार्थो भवतीति तद्रचदासाय पुनरविज्ञाततचखग्रहणम , मागंशीधनद्रारेण 
तकध्य तच्वज्ञानाथत्वमिह विवक्तितं तश्चाविज्ञातत्सरेऽथे सम्भवतीति । 

ननु नेव संशयनिणयान्तरलवतीं तकप्रस्ययः कथिदस्ति, तथा हि यदि 
तावदनवगतविशेषध्य भवस्यसौ प्रत्ययस्तहि संशय एव भत्रेदवगतविशेषस्य 
भव्रज्निणेयतामेव स्प्ररोत्, पुरुष एतरेव्येवक्राराथाद्यन्मेषरहितोऽपि प्रव्ययो 
निणयो न न भवितुमहति, तुरणपरिसरणसमचितदेशदशनमपि यदि स्थाणु 
पत्ते स्थगयितमलमिति मन्यसे तरकर चरणादिनरविशेषदशनवत्तनिणयकार- ` 
णमेव ध्यात् , रथ तस्यामपि तरगवि्रणमुवि निखनति कश्चन स्थाणुमिति 
शङ्से, यद्येवं स्थाणुपत्तानपायात्पुनः संशाय एत्र स्यादिति न ततीयः पन्त 
समस्तीति लक्तणौभावार्कस्येदं लक्षणमिति ?” 

उच्यते-न खु खमतिपरिकलिपितविकस्पवितानेन प्रव्यात्मतेदनाया 
प्रतोतयो वरीतं शक्याः, तथा हि-स्थाणवाो पुरषो वेति प्रतीतिरेका पुरुष 
एवायमि्यन्या पुरुषेणनेन भवितव्यमिति मध्यवतिनी तृतीया संभावना 
प्रतीतिः खष्टद्यसात्तिकव 

साम्येन हि समु्लेखः संशये पक्तयो्टयोः । 
निणये स्वितरः पक्लः सपृश्यते न मनागपि ॥ 
तकर्त्वेकतरं पत्तं विभाप्यत्थापयन्निव । 

ननु सम्भावनाबीजवाजिवाहनदशनाद्राहफेलिप्रदेशविशेषदशनं हि पुंसि 
सम्भावनामात्रमुपजनयितमलं न त शिरःपाण्यादि विशेषदशंनवत्सवोत्मना स्थाणु 
पश्लापसरणेन पुरुषनिणयाय प्रभवव्यतोऽयमगृहीत विरोषस्येव भवति प्रत्ययो न 
त संशयः एकतरपक्लानुक्लकारणोपपच्या जायमानत्वात् , कथं पुनः पाणिपरा 
दादिपुरूषविरोषवद्श्ववानदेशविशेषो विशेषकायं न कुयोत् करेणैवांस्थाणुप 
त्तोत्सारणाक्निणीय एवायमिति कस्यैष पयंनुयोगः, यथा हि शिरपाण्यादिद- 
शने सति पुरुषनिणयो भवति न तथा तुरगतव्रह्नदशने सतति, अनलुयोऽयाश्च 
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पदार्था एवं भवतेवं मा भूतेति, यथा च देशान्तरे स्पधमान एव स्थाणुपत्त 
नरास्ते न तथा वाहकेलिभूमावपि तु शिथिलोभवति संभवत्प्रमादत्वाश्च न सः 
घ्नां निषरत॑ते । 

धनन यदि न निवतंते तहि खधतां सा वा स्पर्धि स्थितस्तावरस्थाणुपत्त 
दति संशय एवायमिति?” 

मेवम् स्थणुपक्ञः सवोत्मना (न) निववते न'प्यास्ते एवमेवायं त्रिशङ्करि- 
वालम्बमानः प्रत्ययान्तरनिव्रत्तमे प्रभवतीति तथा प्रययानुभवादेव परिकस्प्यते 
वाहकेलिप्रदेशदशंने हि यथा पुरुषविरोषाः स्मरणपथमवतरन्ति न तथा स्थःणु- 
विशेषाः उभयविशेषम्मरणजन्मा च संशय इति सोऽयं वाहकेलिप्रदेशविशेष 
शिथिलयति स्थाणुपत्तं न तवौत्मनोच्िनत्तीति तदशनाखृतकतत्कारणप्रव्यय 
इति न तद्धदयंगमं तेन क्रमेण निणय एवासौ तत्कारणतथात्वं न तक इति । 

थ वा क्योद्हिरणएत्वाद्स्यतत्रापि संशवरनिणयान्तरालवतीं तकप्रस्ययो द्रष्ट 
व्यः स उदाहरणं भविष्यति । 

०५ऊह् इति पयोयाभिधाने किं प्रयोजनं" लक्तणप्रतिपादनमेव, तदेव हि 
तकस्य लक्तणं यदृहरूपत्वं इतरस्तु सूत्रे कारणविशेषाय फलनिर्देशः, कार 
णोपपत्तित इति कारणनिदंशः, अविज्ञातत्रेऽ्थं इति विषयनिरदेशः, तस्व 
ज्ञानाथं इति फलनिरदृशः। 

च्मपि च तकशब्दं के चिदनुमाने प्रयुखते, यथा स्मृतिकाराः पठन्ति- 
श्राषं धर्मोपदेशं च बेदशाखराविरोधिना । 
यस्तकेणानु संधत्ते स धमं" वेद् नेतरः ॥ इति ॥ 

तदिहापि तरकोऽनुमानं मा विज्ञायीद्युहपरहणम्  उहोऽत्र तक उच्यते नानु 
मानं त्ज्ञानाथताऽप्यस्य प्रमाणानुप्राहकतेन न साक्तात् , तथेव चाथं साध. 
यितुमेषर वाद प्रयुभ्यते हृदयशुद्धिप्रकाशनाथम् । 

कापिलास्तु बुद्धिधममूहमाहुः, स ॒तत्सिद्धान्तप्रसिद्धसच्ररजस्तमोरूपभ्र- 
कृतिप्रभवमुवनसगोदिग्यवहारनिराकरणवतमना पूवमेव निरस्तः । 

जेमिनींयास्तु ब्रवते-युक्तया प्रयोगनिहूपणमूह इति, इह हि किंचिदु 
पदिष्ट्ाष्टस्वभावसकलेतिकतव्यताकलापं कमं भवति यथाऽऽग्नेयोऽष्र 
कपाल इति दशपृणमासकारडे पठितम्, क चित्पुन; प्रधानकममात्रमुप 
दिश्यते इतिकृतंत्यता तु काचन नाम्नायते, यथा-सौयै चरं निवं 
पेद् ब्रह्म्रचसकाम' इति, तत्र वि चायते-क्किमितिकतव्यताबिरहितयथाश्रतप्र 
धानमात्रसंपादनेन तत्र शास्चथेप्रयोगः परिसमाप्यते उत तपि सेतिकृतंन्यताकं 
प्रधानमनुघरेयमिति, तत्रापूवप्रग्ुक्तसेन धमौणां प्रतिकरणं मेदे ध्थिते निरद्गस्य 
प्रघानध्याननुष्ठेयत्वाद्विध्यन्ताधिकरणसिद्वान्तन्यायेन भाङ्कतवद्वेक्तं कमं कतय. 
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मिति सेतिकतन्यताकं तद्नुष्ठोयते, एवं सामान्य।तिदेशे स्थिते सति कप्य वेक 
तस्य कमणः कुतः प्रकृतेधमां अधिगन्तव्या इति चिन्तायां द्रभ्यदेवतादिचोद्- 
नासारूप्यपयालोचनोपनतहदयसन्निधानप्ाक्ृतकमं विशेषसम्बन्धिन एव तत्र 
धमा भवितुमहृन्तीति स्थापिते यु गपदुपनिपतद्नगलचोद् कृष्यापारोपनीतनिखि 
लाखर्डमण्डलविध्यन्तकारडाधिगम्यधमसंबन्धप्रापतो स्यां ते घमौः कथं प्रयो- 
क्तव्या इति युक्तया प्रयोगनिरूपणमूह उच्यते, यनेत्थं प्रयोक्तव्या इति धमां 
व्यवस्थाप्यन्ते, स च त्रिविधो मन्त्रसामसंस्कारविषयः, मन्त्रविपयस्तावश्वथा- 
ऽत्रैव सोयं चरो भ्रकृतिवद्धाविनाग्नेयादग्नये त्वा जुष्ट निवंपामीति निवापशन्त्र 
प्राप्तः कथं प्रयोक्तव्य इति विच।रणःयामुज्चारणमात्रेण मन्त्राणामनुपयागास 
योगसमवेतद्रव्यदेवतादिप्रकाशनद्वारेण तदुषयोगस्य ध्यवस्थितत्वदिहाविक्त 
एवायमभ्रये जुष्टमिति प्रयुज्यमानो मन्त्रः प्रयोगसमवायिनोऽथम्याप्रकाशनादस 
गतो भवेत् सवौत्मना चोत्छज्यमानो मन्तो मन्त्रप्रकाशितकमोननुष्ठानान्न प्रक 
तिवल्छृतं भवेदित्यग्निपदोद्धारेण सूयपदुप्र्ेपेण मन्त्र उरनं प्रयोक्तव्य इति 
गम्यते सूयांय त्वा जुष्टं निवंपामीति । 

(ननूहुप्रवरनामपेयानाममन्त्रतादिव्थमपि न मन्तरेण स्मृतं कमं कृतं स्यात्” 
नेतत्--एकदेशविक्रतमनन्यवद्धवतीति न्यायात् ! सामविषयस्तु गीतयः सामा- 
नीति स्थिते क चित्कमणि ^रथन्तरमुत्तरयोगांयति, ब्रहदुत्तरयोगोयतीःति 
श्रतेः सा बृद्रथन्तरगीतियस्यामृचि येनिभूतायामु्थिता ततोऽन्यस्यामपि 
प्रयुज्यते, तादगक्तरापायेऽपि च सामगीति्गन्तरात्तरेष्वपि प्रत्यभिज्ञाय 
ते रथन्तरमनेन छोकमिति व्यवह्ारदशनात् । संस्कारविषयः खरप 
प्रकृतो प्राक्तिताभ्यामुद्धखलसुसलाभ्यामवहन्तोति संस्कारश्वोदितः कचिच्च- 
विकृतो श्रयत -'नखनिर्भिन्न श्चरुभवती'ति, तत्रोदधखलमुसलयोः प्रकृतो पुरोडा 
शापेत्तिततुषकणविप्रमोकपृवकतण्डूलीभाव तम्पादनद्वारणोषयागाद्धिकृतावपिःत 
त्कार्यापन्नानां नखानां प्रात्तणाख्यः संस्कारः क्रियते इति, सोऽयं त्रिविध उदः | 

केचित्त पच्वविधमृहमाचक्तते "धमस्याथङृतत्वाद् द्रव्यगुणसंस्कारव्यतिक्र- 
मप्रतिपेधे चोदनानुबन्धः समवायादि'ति(९।२।४०े०) सूत्रमनुसरन्तः, एतत्त 
प्रतत्यमानमतिप्रसङ्घमावहति त्रिविधमेव चों याज्ञिक) अनुमन्यन्ते इति । 

न्न वद्न्ति-सोऽयमूहशब्दः श्रोत्रियेरलुमाने प्रयुक्तो यथा स्मृतिकार 
स्तत्र तकंशब्दो यस्तर्केणानुसन्धत्त'इति, तथा हि वेशृतं कम धरम तत्सम 
वेताथप्रकाशकमन्त्रप्रयोगनिवत्यमिति साध्यो धमः कमत्वाल्प्राकरतकमवत् , 

तरो वा वत्समवेवप्रकाशकः प्रयोज्या -मन्त्रत्वासाहृतमन्त्रवदिति । प्राङ्र 
तेषु च कमसु तथा तथा व्याप्रिप्रहणत्खर्वोऽयमनुमानमाग एव, नखाः प्रो 
त णीयाः प्रयोगाषयोगितण्डूलनिवंतकत्बादु दुखलमुसलनदिति) सामसु तु स्पष्ट 
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मेव वचनमस्ति रथन्तरमुत्तरयोगोयतीति तदभावेऽपि मन्त्रसंस्कारसमानयो- 
गक्तेमस्वमेव । 

अपि च शब्दप्ष्ठस्थितन्याये सहस्रव्युत्पादनात्मके मीमांसाशाक्च , तन्न्याय 
लभ्योऽथश्चोदनाथ एवेति स्थापितम् , श्रतश्च यथोक्तोहलमभ्यस्याथस्य चोद्नाथ 
ता मा निवतिष्टेति सोऽयमूहः शब्द् एवान्तभौवणीयः प्रमाणान्तरगोचरो वा 
धमः स्यात् , न्यायविशेषात्मकस्तूहयो न'नुमोनादर्थान्तरं स्यात्, श्रप्रय इत्यध 
स्थाने सूयौयेतिपदस्य प्रयोग उहस्य फलं नाः, इह तु पूर्वोक्तया नीव्या प्रमा 
एण्यतिरिक्त उह उपपादितः, भरोत्रियास्तु तदनभिज्ञतया न्याये न्यायपफले वे 
हशब्दमुपचरितवन्त इत्यलं शाख्नान्तरोद्रारगहनाभिः कथामिः। 

तदेष मीमांसककस्प्यमानो नहः प्रमाणभ्यतिरेकमेति । 
प्रमाणसन्देहदशान्तरालवतीं तु तकः कथितेऽत्र शाघ्चे ॥ 

इति (<)तकंपदायेः । 
तकौनन्तरं निय भवति पठितश्चति स लद्यते- 

विमृश्य पक्प्रतिपक्ताभ्यामथावधारणं निणेयः ॥ अ०१ आ०१ घू०४१ 
श्रवधारणमपि तथा सयादिष्यथप्रहणम् , ईन्दरियादिजनितमपि तदवधार- 

एमस्स्येव न्यायोपरमहेतोस्तु निणयस्योदेशात्स एवानुमानजन्या लक्षणीय 
देति पत्तप्रतिपत्ताभ्यामिव्युक्तम् , 

एकाधिकरणौ धमौ' तुस्यकाटौ विरोधिनो । 
परथक्परिप्रहौ पक्तप्रतिप्तावुदाहतो ॥ 

५५ हि ताभ्यां निणेयः तयोरम्यतरविष्रयो हि भवति न तत्करणक एवेति" 
सस्यम्, इह तु पक्ञप्रतिपन्तशब्द्ाभ्यां तद्विषयो साधनतदुपालम्भो ल्येते, तौ च 
तस्मिन्करणमेव । "किमयं पुनलक्तणा ऽऽश्रीयते साधनोापलम्भाभ्यामेवेति कथं 
न सूत्रितम एवमभिधीयमाने पुनस्तयाविषयेो स्रग्यः लक्तणप्रयेगे तु साऽप्य 
षगतो भवेत्, मुख्यमभिधाय तदितरो लक्षयते । “भवलेवं द्वाभ्यां कथं तु नि- 
णयः एकमेव हि साधनं निर्णयाय कल्पते" एवमेतत् , न द्वितीयमपि साधनं 
निणयनिमित्तमाचकच्महे किन्तु तदुपालम्भं साधनं चः साधनेपालम्भश्च साध. 
नापालम्भौ वाभ्यां निणेयः। न 

एतदुक्तं भवत्ति-सखपक्तं प्रमाता निणेयतीति न खल्वेवं न । जाने च दुष 
णमुसरत्तमाणः खपन्ते साधनमधिगच्छन्परपक्तसाघने च दूषणमुसरक्तमाणः 
प्रमाता निणेयतीति कि तूपालम्भस्य क इव निणयजन्मनि व्यापारः स हि 
परपक्तसाधनमवच्छिन्ध,दिति, अस्त्वेतत् तदुच्छेदद्वारेण अपि तु खपक्तसाधन- 
मह्िमानमाविष्कुवन्कस्पत एव निर्णयायेति युक्छो द्वयोरपि करणभावः । 

५नन्विदानीमयं प्रहणमनथंकमेवं बिधसाधनाधीनजन्मा हि न निरोयामास्ः 



निणेयम्करणम् । १४९ 
सम्भवति, साधनेषालम्भलक्षणाथावपि च पक्ञप्रतिपक्षशब्दौी विषयमभिवदितं 
ननु शक्ुत इस्युक्तमेवेति कोऽर्थोऽथंग्रहणेन ?"१. 

उच्यते-पन्प्रतिपन्तयोस्तु दयोारन्यतरत्राथेऽबधारणं भवति नाभयनत्र 
स एव च परमाथतोऽथं इतरस्तु भ्रान्तिकल्पित इति प्रदशेनायार्थपदापादान- 
म् । लदयमाणसाघनेपालम्भनिषएठत्वात्त पत्तप्रतिपन्तशन्दयोर्विषय निर्देशाथमथ 
पदभित्येके | “विभृ श्येति किमथ? वस्तुरूपकथनाथंमेव, श्रनुमानकरणकेा हि 
निणंय इह लद्यते इत्युक्म , अनुमानं च संशयविषये प्रतते इति तकान 
न्तरमप्यनेनेवाशयेनास्योपादानम् , संशयादनन्तरं तकस्तकदध्वं' च नणयो 
ष्टः प्रवतमानाऽतस्स तप्पूवक उच्यते । 

निशेये तु समुलखन्ने बुभुत्सा विनिवतंते । 
शत एव हि मन्यन्ते तदन्तं न्यायचिन्तनम् ॥ 

८४भवत्वेवमिद्ं तु चिन्त्यतां-क नियमः किं विमशं किं पक्ञप्रतिपक्तयोाः कि 
निर्णय इति, त्रये ऽपि च पपद्यते इति, न विमृष्यव तिणयः श्रषिमृष्यापि 
भावात् , न पत्तप्रतिपन्ताभ्यामेबेन्द्रियादरपि तदत्पादात , न निणैय एव 
तकस्यापि क चिदनिवृत्तः" उक्तमव्रादेशूत्े तत्वनज्ञानपदेपादानासरमाणएपदेन 
च तत्फलाक्तेपान्न निरणयमात्रोदिषटेन किमपि प्रयोजनं विशिष्टस्तु निणये ल- 
क्षुणत्वेन विवद्ितः। 

परीक्ञाविषयेो यो हि निणयेो न्यायनिमितः। 
नियमनच्रयमप्येतत्तस्मिन्न हि न युञ्यते ॥ 

न हि (न) विमृष्येव भवन्ति बिमरशपूकत्वास्रीक्तायाः) श्रनुमानं च 
सन्दिग्धे विषये प्रवतंते इति प्रायेण तदुग्यबहारः। 

यद्यपि कचिदसन्दिग्धेऽपि विषये दृष्ट प्रबतमानमनुमानमनलानथिता- 
यामतरकितोपनतपवंतनितम्बनिगेतधूमदरशनेन $ शानुकल्पनमिव, तथाऽपि 
वस्तुये।ग्यतावशेन सन्दग्धविषयमेवानुमानमिच्छन्ति न्यायविद्, प्रकृतश्च 
निोयः पक्ञप्रतिपक्ताभ्यामेव निणेय एवेति न शक्यते नियन्तुमन्यथा 
न्यायानुपरमादिति, शाखे तु विनापि संशयादस्ति निणेयः। 

यद्यपि च तत्रापि सूत्रकृता सवपरीक्त।णएां संशयपूवंकतमुपदेशातिदेशा- 
भ्यामम्यधायि, तथापि नासो शाल्लीयो निणेयः परीन्ताकार्यत्वान् , यस्तु शा 

हत॒ एव क चिद्धिषयनिणेयः स ॒विमशवजमुतपते, वादे ऽपि विभशरहिते 
भवति निरीयः, उभौ निश्चितौ वाद् ऊरुतः सन्दिग्धस्य तत्रानधिकारात् , 
(“कृथं त्येष प्रवादः संशयच्छेद वाद्य फलमिति! ” प्रथममुभयोरपि निश्चि. 
तयोवीदप्बृत्तावन्तराले बलाक्ापतति युक्तिद्योपनिपातवतः संशय इति बस्तु 
निणंयाबसानत्वाद्वादस्य संशयच्छेद फलत्वमाचकचते । 
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यद्यप्यनिश्चिवमति! रुते न वाद् श्रत्वा तथापि पर्कीयनयप्रवेशम् । 
छन्तमतद्रयवलाबलचिन्तनेन संशय्य निणोयति नूनमसौ खपक्तम् ॥ 

ति (रनिणयपदाथः। 
न्यायपरीहू]/क्तोरकवस्तुनिचारयेग्यास्तिखः कथा घादिना भवन्ति-वादे 

जल्पे। वितरडे'ति, तत्र वादस्तावदुच्यते- 

भरमाणतकसाधनोपारम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः प 
प्षप्रतिपक्षपरिग्रहो बादः॥ अ, १. रघन. ९। 

पक्तप्रतिपन्तौ व्याल्याततौ तयोः परिग्रहो ऽभ्युपगमो नियमः , एको वक्ति 
नित्यः शब्दः श्रपरस्तनित्यः शब्दः इत्याह-सोऽयं पत्तप्रतिपक्तपरिग्रहो : वादः, 
एतच्च रूपं कथात्रये ऽपि साधारणमिति विशेषमाह-प्रमाणतकसाधनोपालम्भ 
इति, प्रमाणेस्तकेण च साधनं साधनेपालम्भ्चास्मिन्करियते इति प्रमाणएतक 
साधनेपानम्भः, न त्वीदशी वितरुडा तस्याः प्रतिपक्ञसाधनेपन्यासशुल्यस्व 
भावत्वात् । 

“ननु प्रस्यत्तादेः प्रमाणस्य परप्रतीव्यनुपायस्वान्न तन वादे साधने- 
पालम्भो शक्यक्रियो, तकस्य तु प्रतीतिसाधनत्वमपि तावन्न सम्भवति सम्भा 
वनाप्रत्ययस्वभावत्वाकिमुत षरप्रत्यायनाङ्गतेति नतय तस्य साधनोपालम्भ 
हेतुत्वम्” सत्यमेवमिह तु न प्रमाणशब्देन प्रव्यक्तादेरनुमानमपि तुःप्रमाणएमूला 
अवयवा उच्यन्ते तेश्च सिदूध्युपाल्धी क्रियेते , एवं तकस्य तु खतः साधनो 
पालम्भकरणकौशलशन्यास्मनो ऽपि प्रमाणानुप्राहकत्वात्यारम्पर्येण तदूधेतो 
राशयद्युद्धि्रदशनाथमुपादानम् , 

“यद्येवं प्रमाणपदेनेव तन्मूलावयवप्रतिपाद्नासच्चावयबोपपन्नप्रहणमति- 
रिच्यते? 

तत्र केचिदाचत्ते-प्रमाणतकसाधनोपालम्भ इति वादल्षणे छलजा- 
तिनिम्र्स्थानसाधनेपालम्भं इति च जस्पलक्तणे श्रवणाद्रादे स्वात्मना छला- 
दिनिषेधभ्रसक्तो कतिपयनिग्र्स्थानोद्धावनाभ्युज्ञानाथं पच्चावयवोपपन्न्रहएम् , 
अनेन च (हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनम् । हेतूदाहरणाधिकमधिकमि'ति न्यू- 
नाधिकयोरद्भावनमनुन्नायते, सिद्धान्ताविरुद्धम्रहणेनापि 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य त- 
द्विरोभी विशुद्ध इति विरुद्धाख्यहेत्वाभासोद्धावनमनुज्ञातमित्येवं बादे त्रीणि 
निप्रहस्थानान्युद् भावनीयानि । 

न्ये वदन्ति-“विरुद्ध एव हैत्वाभासो वादे बोधते नानकान्तिकादि 
रिति, कथमेदद् युभ्यते (निमरहस्थानेम्यः प्रथगुणदिष्टा हित्वाभासा वादे चोद् 
नीया भविष्यन्तीति भाष्यक्टारवचनासमाणपदेन च तन्मूलाबयवाक्तेपासमाणा- 



वादप्रकरणप् । १५६१ 

भासमूलनिरासे सति सकलहैत्वाभासोद् भावनमपि तत्र सिद्धमिति । “सि. 
द्वान्वाविरुद्धग्रहणेन सिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमाखथाप्रसङ्गो ऽपसिद्धान्त हइत्यप- 
सिद्धान्ताख्यनिग्रहस्थानानि वादे उद्धाव्यन्द इति तदनुपपन्नं न हि त्रीणि वा 
अष्टौ वा वादे निग्रहस्थानानि चोदनीयानीति चोदना वैदिकी राजशासनं वा 
वस्तुपरिशुद्धिसाधनं सवमेव तत्र प्रयोगाहंम् , श्रयं तु विशेषः--जत्पे कस्यां- 
चिद्वस्थायां बुद्धिपुवंकमपि छलादिप्रयोगः क्रियते बद तु वृथा तेषां प्रयोगः, 
भ्रान्त्या तु कथंचितपरग्रुक्तानामवश्यमुद्भावनमनुद्धावने वस्तुपरिशुद्धर- 
भावात् । 

“कथं तर्हीदं पद्द्रयं सिद्धान्ताविरद्धः पञ्चावयवोपपरन्न इति" ्रपसिद्धा- 
न्तादिसम्यग्दू षणदिवप्रदशनेनेवम्प्रकारवस्तुशुद्धयनुगुणनिम्रहस्थानजाताधनु्ञा- 
नाथमेतरेत्यमियुक्ताः, अप्रतिभावित्तेपाद्यो हिन वादे परयाजयहेतवः क्षणा- 
न्तरेणाप्यागत्यानुस्मृत्य च साधनमुपालम्भं वा तत्र वदन्न पराजीयते, प्रतिज्ञा. 
हान्यादि तु सम्यक्पराजयकारणएमखिलमाभ्यां पदाभ्यामभ्यनुज्ञातमत्रेति ! 

“नन्विदानीं प्रमाणतकम्रहणमपा्थकं पच्वावयवोपपन्नपदेनेव प्रमाण 
मूलावयवोपदेशाद्रस्तुपरिशुद्धचनुगुणनिग्रहस्थानाभ्यनुज्ञानाच्च किमिव नो 
क्तम्" न श्रभिप्राये नेमस्यनिवेदनद्रारकवादजस्पवितरेकप्रतिपादनाथत्वात् , 
छवप्रतिपत्तिसाधनमपि भरत्यक्तादि वादे प्रयोकतुमुचितमाशयड्ुद्धिमुपद 
शयितुमन्र वस्तुनि मम प्रथमं तक इत्थं प्रवृत्त च्रासीत्ततः प्रमाणमिदं प्रव्रत्त- 
मित्येवमपि तत्र वक्तठ्यमत एव चान्यतरपक्षनिणयावसान एव भवति वादः, 
न॒ जस्पवदलीकद् षणाडम्बरविरचितपरपरिभवपयवसानोऽपीति तथा बुद्धि- 
पूवमाभासानांमप्रयोग इति निमत्सरकथारवमस्योक्तमित्यकटटुषाक्रूतकथनाय 

प्रमाणतकपदप् । 
अपि च साधनोपालम्भव्यतिषङ्गप्रतिपादनमपि तस्य फलमुभावपि 

परस्परमनुबन्धेन वादिभ्यां परीद्यमाणौ पक्ञपरतिपक्ञौ बादतां प्रयोज 
यतो न तु खगृहे शास्रे वा विविच्यमानं, भ्रमाणरेब जस्पे व्यवद्टार इति निय 
मशङ्कानिरसनमपि तव्यदोपादानप्रयोजनमुक्तमन्यैरिपि कृतमतिविस्तरेण सवथा 
वादल्तणं सव सुस्थम् । 

वादं च निणंयफलार्थिभिरेव शिष्यसन्रह्मचारिगुरुभिः सह् वीतरागे: । 
न ख्यातिलाभरभसप्रतिवधंमानखधोतुबन्धविधुरात्मभिरारमेत ॥ 

इति (१०)वाद्पथंः ॥ 
यथोक्तेपपनरछरनातिनिग्रहस्थानसाधनापारम्भो जसः ॥ 

गोतमसु. अ. १ आ. श्सू.-२॥ 



१५२ न्याय्या 

यथोक्तोपपनन प्रहणेन सवोतिदेशे वादजल्पयोरविशेष इति शङ्माना; के 
चन पत्तप्रतिपक्तपरिप्रहमात्रातिदेशमेव व्याचक्षते, 'ह्यतस्तु पृवसूत्रानुष्च्या 
ऽपि सिद्धेमन्दष्छलमेवर यथोक्तोपपन्नवचनं मतरेदिति समस्तातिदेश एव वरम् , 

त च तत्रापि वाद् नस्पयोः साम्यं गम्यमानार्थम् , श्रतिदेशाच््ौत एवार्थो 
ऽतिदिश्यते न गम्यमानः तत्कृत एव्र च तयोरभेदः, तथा च प्रमाणतक साधनोपा- 
लम्भ इत्यन्न गम्यमानोऽर्थोऽभिप्रायनियमः स नातिदिश्यते, सिद्धान्ताविशद्रः 
पच्चावयवोपपन्न इत्यत्रापि वुद्धिपू बंजाव्यादिभ्रयोगप्रतिषेधतदुद्वाव्रननियमशूपो 
गम्यमानोऽथः सोऽपि नातिदिश्यत इति कतस्तयोरविवरेकः, श्रत एव च बुद्धि 
पू वकप्रयोगानुज्ञानाय छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भ हइर्युक्छम् । “भवत्वेवं 
हयूलादीनां स्वसदुत्तरत्वारकथमिव साधनोपालम्भहेतुखम् , परपक्तप्रतिक्तेपद्रार 
कमिति चेन्नसदुत्तरसरेन 'पतिपन्ञेऽपि तेषामसामथ्यीदेवमपि च साधन्रहणम 
नथकमेवेति' सत्यमेवं किन्तु कस्यांचिद्वस्थायां स्वप्रतिपत्तिसाधनोपदहिततच्च 
ज्ञानरक्ताये तान्यपि व्याप्रियन्ते, यदा जानन्नपि परपन्चक्रशिमानं स्वपन्ते रहि 
मानं च कवचिद्वसरे परप्रयुक्तं साधने दषणं सपदि न पश्यति स्वपक्ञखाघनं च 
भगिति न स्मरति तदा ह्वलादिभिरप्युपक्रम्य परमभिभव्रत्यात्मानं च रक्ततीति। 

“ननु यदि परश्डलादीनि जानीयात्तेषु चानुरूपमुत्तरमभिदधीत कथं 
जीयेत प्रत्युत जय्येव" सत्यं तथाप्येकान्तपराजयाद्ररं सन्देह इति युक्तमेव 
तस्रयोगेण॒ स्फुटारोपकरणम् । 

(भनन्वीरंशि प्रयोजनानि जिगीषतो जनस्य जनपद्सदस्सि भवन्ति तस्यापि 
न निपुणमतिखदसि मुमुक्तोस्त॒॒दृरपेतेव कथेयमिति कथमिह मोक्षशाघ् 
जस्पादयुपदेशः"' 

नेतदैवम् मुमुक्तारपि कचित्प्रसङ्ख तदु पयागात् यथोक्तं तच्वाध्य. 

वसायसंरश्चणासीनमनेकशिष्यगणोपास्यमानं रहस्यतक्वमुपदिशन्तं शान्त. 
मानप्तमाचायंमनायः कथचिद्विपधिदाभासः कुतश्चिदागत्य॒दुरधिगतकतिप- 
यान्ञरपरिचयजनितगुरुतरगवंगद् गदया गिर॒ भोम्तपखिन्किमास्यायते हू. 
कारमान्वीचिकी सरलमतिप्रियेयं बिद्या क्व वेदाः क्व वेद्प्रामास्यं का 

त्मज्ञानं क।पवगं इत्यादि मन्दं विहस्य सहस्यस्टसार्रमेध इव प्रकटितकाएड. 
दणडक।शनितम्बवित्रासिताश्रमम्रगवगेमुद् माहयन्ना कलयति, तद्। जगजालमि- 
नद्रजालपरिडतविलसितमिति जानन्नप्याशाभ्यो यदि तदुपेक्तते न तिरस्करोति 
सद्यः सम्यक् साधनाप्रतिभासेऽपि यदि छलादिभिरेनं न शमग्रति तदां तस्मिन् 
गते तत्त उत्थाय शिष्यगणा त्रयुः कष्टमस्थाने क्लिष्टाः स्मः, 

यो ऽसावस्माकमाचायः प्रख्यातो न्यायवित्तमः। 
शरद्य त्वागत्य सो ऽन्येन परिडतन पराजितः ॥ 



वितष्टध्रकरणम् । १५१ 

तच्छुत्वा जन इतरोऽपि सत्पथप्याशेथिद्यापपदि तमेव माऽनुयासीत्। 
तन्नूनं परिभवभूमिकामसयां नेतश्यः सदसि स॒ वावदू कपाशः ॥ 

तद्िवातघटने निरगलं जल्पप्रन्त्रमुपदिष्टवान्मुनिः । 
च्मानुषद्धिकमपि प्रयोजनं तस्य रागिजनताघु वणितम् ॥ 

इति (११)जखपदाथेः 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा॥ अ. १अ. घु. ३। 

स एव यथोक्तलक्षणशा जस्पे। वितण्डा भवति, के विशेष इति चेद्” भाह्- 
प्रतिपन्तश्यापनाहीन इति , उत्तरपक्तवादी बेतरिडिकः प्रथमवापसाभ्यमानप- 
त्तापेक्तया हतिप्रतिहस्तिन्यायेन प्रतिपत्त इत्युच्यते तमसावभ्युपगच्छत्येव न 
तत्रे साधनमुपदिशति परपक्तमेवाक्तिपन्नास्ते, “तदि साधनाद्विपत्ता ऽपि साऽस्य 
नास्त्येवेति प्रतिपक्ञहोने वितण्डेत्युच्यतां किं स्थापनांप्रहणेन' नाम्युपगममा- 
त्रेण तद्वावात्तमनमभ्युगम्य प्रलपतः कस्तस्य शरणुयात् , श्रोपच।रिको वा पर- 
मतपराकर्णरूप एवास्य पत्तस्तस्मिन्हि सति स्वप्रक्ते हि तस्य सिध्येदिति, 
परमताक्तेपप्वणभ्रषृत्तश्च बलाद् द्वितीयपक्तवायेव बेतरिडक इति , तदेवं 
पत्ता ऽस्यास्तीति साधनं तु नाप्तीति सम्यक् सूत्रितं सप्तिपत्तप्यापनादहना 
वितर्डेति। 

इत्युदाहतमिदं कथात्रयं यत्परस्परविविक्तलत्तणम् । 
स्थ नमप्यनवलेाक्य कथ्यते वाद् एक इति शाक्यशिष्यकेः ॥ 

इति (१२)वितण्डापदाथः 
पक्षधमत्वावीनि पथ्च लदणानि हेतोरुक्तानि तेषामेकेकापायासच्च हैत्व- 

भासा भवन्तीति तान् दशंयितुमाह- 
सव्यभिक्ारविरुद्धप्रकरणसमस।प्यपतमातीतकाला हैखाभाप्ताः ॥ 

गौतप्रूत्रम् अ. १अ.२्. ४। 
छत्र हेत्वाभासश्रतिरेव निवचनसहिता सामान्यलक्षणं बोधय्रत्यहेतवो 

हेतुवदाभासन्त इति हेताभासाः, लक्तणकदेशयोगाश्च हितुवद्।भासनमहेतोर- 
प्युपपथते। सकललक्तणाऽपायेपि पच्चमीनिदंशादिभ्रमहतुरिस्येके, सव्यभिच।रा- 
दिपदपयंन्तव्िनी तु सेव श्रतिविभागम्रगमयति प्रमाणश्र विवदि्युक्तम् , पक्त. 
धर्मांदिलत्तणानां च क्रमनियमाभावात्वाध्यसमविरुद्धसन्यरमिरारात्तीफाल- 
प्रकरणसमा हेत्रभांसा इति पाठो नाधितः । 

“ननु त्रय एव हेत्वाभासा इति शक्याः" न प्रत्यक्तागमवाधितध्य सप्र 
तिपक्ञप्य च हेतोः पूवप्रद्शितत्वात् । 



१५४ न्यायमञ्लयांम् 

“नन्वेकस्यैव हपद्रयवेकतप्राकथं ने षष्ठादयस्तसमेदाःस्युः, यथा नियः श- 
इद्श्चाश्रुषत्वादिति, एष हि पत्ते वृच्यभावादसिद्ध उच्यतामुत सरामान्यादिविप- 

ततादप्रच्युतेः सव्यभिचार उत जा्यन्तरमेव ताभ्यामिति" 
नैतदेवम्-एकेकरूपापायनिमित्तमेदपच्चकरप्रतिपादने कृते दिव्रिह्पापायान्न 

रूपान्तरमवतरति किन्तु तेषामेव समव्रेशः स्प्रात्, श्रपि च प्रथमगृहीतःन्यत- 
मरूपवेकस्यलन्धके हेत्वाभासरूपेऽस्मिन्किं रूपान्तरनिहूपणेनेत्यास्तामेतन् । 

““नन्वप्रयोजको नाम षष्ठो हेलाभास्तः समस्तीति न पुनरपि पञ्चत्वम्? न 
तस्यान्यथासिद्ध एवान्तभोवं वद्यामः, ्रवान्तरमेःविवक्ञायां तु हेसवाभास्ताना- 
भियत्तानिश्चयो न शक्यक्रियो न च सप्रयोजन इति पञ्चेत्र हेत्वाभासा इति 
सिद्धम् । 

सन्यभिचाररक्षणम् । 
तेषां सन्यमिचारस्तावदुच्यते। 

अने कान्तिकः सनव्यभिचारः ॥ 
भ 

गा० अण्१अ २ प्रु ५। 
ठयमिचार एकत्र उयषस्थाऽनियमः तेन सह वतते इति सव्यभिचाये वि- 

पक्ताद्प्रच्युत ह्यर्थः, एकरिमन्नन्ते भवश्नकान्तिकः तद्िपयंयादनेकान्तिक इति 
स एवाथः, एवमिह लद्यलक्तषणएपदयोयथाकाममभ्युपगमो न प्रव्यत्तादिवद्य बस्थ- 
या, सव्यभिचारपदे लदयाभिधायिनि लदणवचनमनेकान्तिकपद्मने कान्तिक 
पदे तु लद्टयवाचिनि सव्यमिचारिपदं लक्तणप्रतिपाद्कं प्रसिद्धाप्रसिद्रविभागा- 
पत्तया पिककोकिलवद् द्र्ट्यम्, पिकः कोकिल इट्युक्ते यस्य पिकशब्दाथः प्र 
सिद्धः स ततः कोकिलशब्दाथमवभोरस्यते प्रसिद्धकोकिलशब्दाथंश्च परिकश- 
व्दाथंमिति । 

शाह् भवत्वेवमिरदं.तु चिन्त्यताम् अनेकान्तिर इति किमयं पयेदासः प्रस- 
उयप्रतिषेधो वा १ किं चातः, पयुदासपन्ते स्वपक्तनियतादेकान्तिकादन्यः"स एवा- 
नैकान्तिकं इति स एवेको हेत्वाभासः स्यादतश्च पच्चसंख्या विप्रलुप्येतेति, प्र 
सञ्यप्रतिषेघे त्वेकान्तिकाभावस्य निवत्तिरूपस्य हेत्वाभासता मतरेन्न लद्य- 
तेनाभिमतस्य विपन्तप्त्तहुत्वन्तरध्य प्रमेयत्वादेरितिः 

उच्यते-प्रश्न एवायमनुपपन्नः संशयानो हि परं प्रच्छति संशयश्चोभयथा 
दशंनाद्वति न च नामपदसंबद्धस्य नजो द्वयी वृत्तिर, श्श्राद्धभोजीत्यादौ 
हि भुजिना नल्संबध्यते श्राद्धं न भुङ् इति न तु नान्ना श्राद्धेनेति, श्राद्यतिना 
पि प्रयोऽयमानः क चिसकरणसामथग्रौवुरोधासरस्ययाथं संबन्धमवधूय धात्वथं 
मेव केवलमालिङ्गन्पयदासत्रत्तिम बति यथा नेत्तेतोचन्तपराद्वियमितति, न तुना 



हेत्वाभासप्रकरणम् । १५५ 

प्रा संबध्यमातः कचिदपि पयुदासवृत्तिमुडघ्य प्रसज्यप्रतिषेधभात्रतामनल- 
म्बमानो दृश्यते अन्राह्मणादौ सवत्र तदन्यावगतिदशंनादिति कुतस्त्यः संशयः । 
अथ वा किमनयाऽ्वान्तरचिन्तया यथापरं प्रकृत ॒एवोत्तरमुच्यते एकस्मिन्ननि- 
व्यपन्तो वा नियत एेकान्तिक एकपक्तवृत्तिरुच्यते ततोऽन्यः पक्तद्रयवृत्तिरनेका- 
न्तिको भवव्येवं न सवे हेत्वाभासाः पददरयवृत्तय इति न संख्याहानिरतः पयु- 
दासपत्ते तावन्न दोष, प्रसभ्यप्रतिषेधे ऽप्येकान्तिको न भवति स एवाहेतुरित्त 
न निधृत्तिमात्रपरत्वम् , अश्राद्धभोजीति कृतां पुरुष उच्यते न श्राद्धभोजनाभा- 
वपमात्रमेवमिदापि तद्धितेनेकान्तनियतताप्रतिषेधविशि हेतुरेबोच्यते नाभावमा- 
त्रमित्येवमुभयथापि न दोषः, तस्योदा्रणम्-अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वादिति, 
एष हि निस्यानित्यप्तयोरन्यतरस्मिन्नपि न नियत इति बिपक्तघृत्तित्वादने. 
कान्तिकस्तदेवं ग्यतिरेकाख्यहतुलक्तणशचूल्यो ऽनेकान्तिक उक्तो.भवति। 

“ननु षटश्रकाराः परेरनेकान्तिका इष्यन्ते सपक्तेकदेशबृत्तिविपदव्यापी 
विपदौकदेशतर्तिः सपदन्यापी उभयपदोकदेशवृत्तिरुभयपपोग्यापी, साधारण. 
श्चतुष्प्रकारः असाधारणो विरुदञ्यभिचारी चेति स कथमिह न निर्दिश्यते" | 

उच्यते-सपदोव्याप्त्यादिमेददशनं तावद्प्रयोजनकमशक्यं च हेत्वाभासा. 
नामवान्तरभेदेनानन्त्यात्, विपदाद्य्रत्तियस्य नास्ति स सव्यभिचार इत्यन्यत- 
महेतुरूपरहितल्वमनेकान्तिकलदेणमिह निवदितम् , तचचोक्तमेव किमवान्तर- 
मेदपरिगणनेन, असाधारणएविरशुद्धाभ्यभिचारिणो तु न संभवत एव देत्वाभा- 
साविति न व्यार छ र 

५ननु साधारणीदसाधारणस्यापि गन्धवच्वादेः संशयहेतुत्वदशनात्कथम- 
संभवः श्रनेकधर्मोपपत्तेस्च संशयो भवद्धिरपि व्याख्यायत एव, 

नेवदेवम्, उमयविशोषसहचरितधमदशन हि तद्नुस्मरणएषरायं संशयसुपज- 
नयति असाध।रणस्तु अ्रसाधारणत्वादेव न तत्स््चरः कदाचिदुपलन्ब 

इति कथं संशयहेतुः । “कथं तद्यनेकधर्मोपपत्तेरिति वणयिष्यते बणितमेतद् 
वस्तुनो हि विशेषधमः कथिदसाधारणः केनापि धमोन्तरेण सहचरितो चः सो- 
ऽयं शब्दे बिभागजत्वाख्यो धमः केन (चित् ?) धर्मान्तरेण द्रञ्यत्वैन गुणस्ेन 
वा सहचरित भवेदितीत्थमनेकधर्मोपपत्तेः संश योवणितः, तदिहापि गन्धवच्व ' 
मसाधारणमित्थमेष यदि संशयहेतुवया वण्यंतं तहि साधारणादस्तुधमस्वादेव 
संशयो भवेन्नासाधारणाद्रन्धवलात् , न हि तन्नित्यानित्ययोरन्यतरेणापि स 
चरितमुपलन्धम् , वस्तुधमंस्तु धमोौन्वरायुयायी दश्यत इति वस्तुधमंत्वमेव 
तत्कारणमतो नित्या. मृग॑न्धवत्वादिस्यसाधारणएानेकान्तिक्षो न वक्तन्यः, तरिर 
द्वाव्यभिचायपि न वाच्य एव एकत्र धरमिणिपरस्परविरुददयप्रयोजकदैतुद्रयो- 
पनिषातस्यानुपपत्तः | 



१५६ न्यायमा 

^ननु प्रस्यक्ञो वायुः स्पशवस्वाद् घटवद् , चपरस्यत्तो वायुररूपत्वादाकाश- 
वदिव्यसिति हेतुद्रयसन्निपातः, स एव च विरद्वाज्यभिचार्यच्यत दति” अत्र ताव. 
देतदेव वक्तव्यम्-को ऽयमपूवेः प्रामाणिषनव्यवहार इटशो यदूनुमानेन प्रत्य: 
पतत्वमप्रव्यक्तत्वं वा साध्यत इति इन्द्रियजप्रमितिविषयो हि भ्रव्यत्तोऽर्था भव- 
ति स एष वायुयदीन्द्रियजे प्रत्यये प्रतिभात्येव किमनुमानेनेति, किं चानयो 
रन्यतयो हैतुरबश्यमप्रयोजको वस्तुनो देरूप्यानुपपत्तेः, हेतो च प्रयुक्ते तद्गु 
णदोषपरीक्तणमेव प्रतिवादी विधत्तां कोऽवसरः प्रतिहैतू पन्यासस्य । 

“विडभ्बनाथस्तदुपन्यास इति चेन्न" 
विडम्बनोपन्यासस्य जात्यत्तरप्रकारस्वात्, इह च हस्वाभासा वास्तवा 

एवानुमानदोषाः प्रतिषायन्ते, न च विरुद्धाग्यभिचारी नाम वास्तवो हेतुदोषः, 
एकत्र प्रयोजकविरशृद्धहेतुद्रयसमविशासंभवस्यो क्तत्वात् । 

“कथं तहि प्रकरणसम इति चेत्" तत्रेव विशेषं वद्धयामः । 
(“श्रथ हेतुप्रयोगरहितोभयवादिपरिगृहीतयन्तप्रतिपन्ञोपन्यासमात्रं विरद्रा- 

ऽ्यभिचारिणो रूपमुच्यते” सोऽयं विभ्रतिपत्तेः संशयौ भवति न हेलाभासा- 
दृस्मादिति । 

५“श्रपि च संशयजननमनेकान्तिकलक्षण मुच्यते चेत्! काममसाधारणस्य 
विरद्धान्यमिचारिणो वा यथा तथा संशयदेतुतामधिरेप्य कथ्यतामनेकाम्तिकता 
न तु संशयजनकलतवं तह्वक्ञणभिन्दरियादेरपि वञ्ननकत्वेन तथाभावभ्रसक्तरपि तु 
पक्तद्वयत्त्तित्वमनेकान्तिकलक्तणम् , स तु पक्तद्रयवृत्तितवास्छंशयमपि जनय- 
तीतिवस्तुख्ठभावोऽयमतोऽसाधारणेवि विरद्धान्यभिचारिणोः कथंचित्संशयदैतुते. 
ऽपि पर्तद्रयवृच्यभावान्नाने कान्तिकवर्गेऽन्तर्मावः । 

“कं तहि तावन्तभंविष्यतः जा्युत्तराणामानन्त्यात्ततरेति बद्यामः। 
तस्मादसाधारणसंज्ञकस्य हेतोविडद्धाग्यभिचारिणो बा । 
विपक्तवृत्तितवमतशयन्तो वद्न्त्यनेकान्तिकतां नयज्ञाः ॥ 

विरुद्धलक्षणमष् । 

सिद्धान्तमम्युपेत्य तद्िरद्धा विरुद्धः ॥ 
गौर अ०् र आण्र सूर ६ । 

सपक्विपक्षयोवु स्यव्त्ती हेतो लकणमुकम , ते यस्य विपयस्वे दृश्येते यः 
घपत्ते न वतते विपक्ते च वतते ख साभ्यतिपययसाधनादिश्द्धो भवतति सो 
ऽयञुध्यते सिद्धाभ्तमभ्युपेत्येति । सिदधान्तशब्दो यद्यपि धमविशिष्टे धमिशि 
ध्याछ्यातः अयमित्थमित्यभ्युपगमविषयीङतोऽथः सिद्धान्त इति; तथापीह 



हेत्वामासप्रकरंणम् । १९५७ 

तदेकदेशसाध्यघमविषयो लक्यते, तं सिद्धान्तसाध्यधमेमभ्युपगम्य यो विर 
णद्धि व्याहन्ति तद्विपययं साधयति स विरुद्ध श्त्यथः | 

“ननु समानकठृकयोः क्त्वाप्रत्ययः स्मयते इह च हतोरचेतनस्याभ्युपगमे 
कततासम्भवाद्पुरुषस्तत्कतो भवेन् सिद्धान्तं च विरणद्वि हेतुरिति भिन्नकः 
कत्वमुच्यतेः सममानकठकत्वसिद्धये हेतोरेवाभ्युपगमे कठखमुप चाराद्रणिष्यते 
देतुबलाप्पुरषेणाभ्युपगमः क्रियमाणो हेतुनेब कृतो भवति, एवं च स एवाभ्यु 
पगन्ता स एव विरुणद्धीति न भिन्नकतृकत्वम् । 

“ननूपचारपरिपरश्चेदभिमतस्तकन्न त्रितयं वक्तव्यम्- साध्येऽथं प्रमाण- 
बाधो निमित्तं प्रयोजनं चेति" साध्येऽयं प्रमाणबाध उक्तं एव हेतोरचेतनत्वम्, 
निमित्तमप्यस्ति हे तुसाधनको ह्युपगम इति, प्रयोजनं तु विशेषविसद्धानां 
हेस्वाभासत्वनिवारणम्। सिद्धान्वशब्दस्य समुदायव!चिनो यरेकदेशेऽवस्था- 
पनं तस्यापि विशेषविरुद्धग्यवच्छेद एव फलम् , विशेषविरद्धानां हि हेत्वा 
भासत्वाभ्युपगमे सवानुमानोच्छेदप्रसङ्गः, न हि तथाविधो हेतुरि जगति 
कश्चिदवाप्यते यः साभ्यसिद्धयेऽभिधीयमानो धमस्य वा धर्मिणो वा विशेषं 
न कंचन बाधते, तथा हि श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति सकलताकिकगृहं 
प्रसिद्ध॒ एव हेतुरनित्यतां साधयन्नपि यधच्छृतकं तत्तदश्रावणं चयो यः 

कृतकः स स व्योमविशेषगुणो न भवतीति धर्मिणो विशेषं बाधते पएवेत्यहेतु 
स्यात्, न चेवं य॒क्तमिति न विशेषविरुद्धो नाम हेत्वाभासोऽभ्यपगन्तम्य 
किन्तु साभ्यस्वरूपविपयंयसाधन एतरेति, श्रत एव यथा ठीथौन्तरे वण्यते 
विरद्धश्चतुष्प्रकारो धमस्वरूभविपरीतसाधनो घर्मिस्वरूपविपरीतसाधनो धम- 
विरोषविपरीतसाधनो ध्मिविशेषविपरीतसाधन इति तथेह नेष्यतेऽतिग्रस- 
गस्य दरशितत्वादिति, ्रस्योदाष्टरणं नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । 

““नन्वेकेकल्षणापायास्प ख हेत्वाभासा इत्युक्तम् अस्य च देतोरुभे लक्तणे 
न स्तः, यथा ह्यस्य सपन्ते पृत्तिनोसिति तथा विपन्तादपि उयाव्रृत्तिः, यदि हि 
सपन्ञादिव विपन्ञादपि व्यावृत्त एव भवेद् गन्धवत्त्ववद्साधारण एव स्यादि. 

ति" सत्यमेवं भिन्तु विपद्चाद्याब्रत्तिव्यभिचारं प्रति प्रयोजकता प्रतिपद्यते 
प्रतिपरगामी हि व्यभिचरित इत्युच्यते, सपन्ते वृत्तिनिनच्छेदस्तु विषय. 

यसिद्धौ प्रयोजक इति सत्यामपि विपदावृत्तो सपदोदृत्तिविच्छेदनिषन्धनमे- 
घास्य विरुदत्वमुच्यते विपद्ादप्रच्युतः स्वसाध्यमेव न साधयेःसपत्ते त्व. 
तंमानोऽसौ विपरीतमपि साधयतीति तहदाणापायकृतमेवाध्य विरद्धत्वमाच 
इते इष्यलं सुदमदिकया, तदिप्थ षुं सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध इति। 

न्ये त्वन्थथा व्याचदते-किल साभ्यधमविपययसराधकवदृपसिद्धान्तभ्रति 



१.५८ म्यायमन्रयाम् 

ज्ञाविरोधादयोऽपि सिद्धान्तविरोधिनः संग्रहीतुं यक्ता एष, ते चैवं व्याख्यां 
यमाने न संगरृहीवाः स्यः, क्त्वाप्रस्थयसिद्धान्तशब्दौ च न समन्वितौ स्याताप् , 
तस्माद्भ्यपगतसिद्धान्तविरोधी विरुद्ध इति सत्रां वरिते अभ्यपगतं सिद्धान्तं 
या विरुणद्धि स विरुद्ध, तत्कालेपात्तश्रतिज्ञाविषयीकृतं बाऽबसरान्तरन्य- 
वस्थापितं बेव्येतत्संग्रहश्च कते भविष्यति, सिद्धान्तशब्द्श्च न सङ्कोचिता भवि- 
ष्यति, क्तवाप्रत्ययस्त्वसङ्कतत्वादुपेदयते एव भिन्नककठकलत्वादानन्तयस्य गम्मा 
न्य चानुपयक्तत्वादिति, तथा च भाष्यक्रारेण पृबोभ्य॒पगतसिद्धान्तानुगुण 
मेवेदा्टरणमुक्त-साऽयं विकि व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेधाद्पेताऽप्यस्ि 
विनाशप्रतिषेधादिति; अत्र हि प्रतिषिद्धनित्यधमस्वादिव्ययं हेतुव्यक्तेरपेताऽपि 
विकायऽस्तीव्ययुं सिद्धान्तं विरुणद्धचयनेन वा विरुष्यते-इति । 

एतन्वह्टद्यङ्गममिव व्याख्यानम्, अपसिद्धान्तप्रतिनज्ञाविरोधदेर्निव्रह- 
स्थानसूत्रे हेत्वाभासेभ्यः प्रथगुपदेशार्किमि् तस्संग्रहेण, प्रत्यत संग्रह एव 
दोषः, यो हि मीमांसकोऽहमिस्यभ्यपगम्यानिस्यः शब्दः कतकत्बाद् घट 
वदिति ब्रयान्न तस्यायं हे तुविरद्धो भवेदपि तपसिद्धान्तान्निगृह्ेत; तस्मात्सा 
भ्यविपय॑यसाधन एव त्रिरुद्ध उच्यते न तु पवाभ्यपगतखसिद्धान्तविरुद्धः) न 
च निरभिप्राय एव सूत्रकृता क्त्वानिर्देशः कृतः किन्तु ततः प्रतीयमानमान त 
यमप्यपे्तमाणेन थो हि सिद्धान्त मभ्यपेव्य प्रतिज्ञाय तस्सिद्धथयतयेापादीयमा 
नस्तमेष विरुणद्धि स विरुद्धो हेत्वाभास इति प्राक्तनमेव व्याष्यानमनवशथम् । 

छतः प्रतिज्ञाविपरीतसाधनाद्विरुद्धतामति न हे तुरन्यथा । 
विशेषवाधादिनिबन्धनं पुनबहुप्रकारत्वमयुष्य नेष्यते ॥ 

सतप्रतिपक्षलक्षणम् । 
यस्मासमकरणचिन्ता स निगयाथमपदष्टः प्रकरणसमः ॥ 

गौतमपर्बम् अ० २ आ० र घू०७। 
एकेकलत्तणापायनिमिचहेस्वाभासपन्चकम्रतिज्ञानाद सतपरतिपक्तत्वलक्त एवे- 

कस्याख्छिल प्रकरणसमो नाम हेत्वाभास वक्तव्यः, स च न सम्भवति सप्रति. 
पर्तस्य हेतोरभावादद्रयात्मकलत्वाद्धि वस्तूनामेकत्र परस्परविरोधिधमद्रयप्रयो- 
जकृष्ेतुखमावेशा नास्तीत्यसक्ृदुक्तम , अत॒ एव विरुद्धाव्यभिचारी निरस्तः, 
अनुमानविश्मनुमानं च नेध्यत एव, तत्कुतः ससमरतिपक्ता हत्वाभासो ऽवश्च 
लष्ष्याभाषात्कस्येदं लक्षणमिस्याशङ्याह -यस्मादिस्यादि, विचायंमाणो प्रागु 
दलक्षणएकौ पक्षप्रविपक्तौ प्रकरणम् , तस्य चिन्ता संशयास्ररत्या निणयाधश 
पि भवति वथापीक विमशोस्मिकेव गृह्यते, सा यस्माद्धवति, कस्माश्च सा भवति ? 
विशेषानुपलस्भात् , स एवं विशेषानुपलम्भा यदि निणया्थसुपदिश्यते तपरकर- 



हेताभिप्रकरणम् । १५६ 

शामरन॒तिवतमानलखासङृरणसमे भवति -नित्यः शब्दः श्रतित्यध मानुपलब्धेर 
काशवत्, नित्यः शब्दा निव्यधमोनुपलन्धेघटवदिति, सोऽयं सप्रतिपक्ता 

हेतुरिह् ̀  लदयो विधते, न च दुव्यात्मकानि वस्तनि, प्रमातारस्तु श्पमेषां निय 
तमवध।रयितु मशक्रनुबन्त एव भ्राम्यन्तीति, तथा द्येक विशेषानु पलम्पेः पश्च 
धमौन्वयन्यतिरेकावपश्यंस्ततस्तथेति साध्यं बुध्येत तथेव च परं प्रस्यायये 
दिति, इतरोऽपि हितीयविंशेषानुपलब्धेः साधनतां बुद्ध्वा प्रत्यवस्थानं च करो 
तीति सप्रतिपश्चक एवष प्रकरणसमो हेखामासः, तथा च न तावदयं सम्यग 
हेतुः प्रतिपत्तेपहततेन स्साध्येपस्थानषामध्यशुम्यतवात् , हेत्वाभास ऽपि च 
भवन्न तावदसिद्रः साध्ये धमिंणि शग्देऽनुपलभ्यमाननि्यधमतस्य हेतोः स 
द्वात, नापि विद्र: साध्यत्रिपययप्ताघननिमित्तमत, सपक्तयृ्तिवियोगानुप 
पत्तः, नप्यने कान्तकः पत्त द्य ताधारणतजनवधारणान् , संशयरजनङ्खं (तुन 
त्य लक्तणमिध्धुक्तमेव । 

८८तन्त्रेकरिमन्पतते निरत रेकान्तिकृप्तद्वि पययादनेकान्तिकः स चायं नि 
त्यानित्यप्न परन्यतस््रापि न नियत इत्यनेशानितिषए् स्परत्, श्रपिच। 

ह"--घप्रामारयं त्रिधा भिन्नं मिथ्यालाज्ञानसंशयेरिति, (शछो० बा० २ सू५५ 
छछो०)तत्र यथेन्द्रियादेरबोधकत्वाद्रा संशयविपययस्वभावावभाससमुखाव्नादौ 

रासम्याद्रा भवत्यप्रामारयव्प्वहार एवमनुमानमपि तथैव वत्सना प्रमाणाभास 
तामवलम्अते, तत्रासिद्धस्तावदलभमानो धमिणि वर्तिं तत्र साध्यधमधियमाधा 
तुमनधिष़त इ्यज्ञानफलव्वादप्रामाण्यमनु भवति, विरद्धस्तु विपययसाधन 
इति भवन्त एव प्रतिषन्ना,; संशयजनकम्त्वनेकान्तिको भवितुमहेति नतु 
पारिभाषिक्रविपक्चवचित्वमेव तस्य लक्नणमुचितमथमपि चन्यतरपक्षनियम 
विरहिततनुरिति फिमिति न भवति विमशमुपदधद्नेकान्तिक इति त्रय एव 
ह त्वाभासाः'ः 

उच्यते-न फलनियमेन लक्षणनियमः कतु शक्यते, यदपि द्विविधं त्रिविधं 
वा भवत्यप्रमाणफलं तथापि न त्रिलक्चणएके लिङ्खेऽविनाभावः परिसमाप्यते 
ऽपि तु परच्लक्षणक इति प्रसाधिताऽयमथः, तदरेकह्याश्च हेतवाभासानामपि 
पच्चत्वमेव, फलं तु दि विधमस्तु त्रिविधं वान धप्रतिपत्तिजनकं किवििङ्ग 
मुपलभामह्, न चाप्रतिपत्तिः प्रयन्नजन्या प्रागभावस्य निसगसिद्धत्वादित्यलम 
वान्तरचिन्तनेन, न फलापेक्ता लिङ्गलक्षणनियमः तत्र यथा पक्षघमरद्िततम 
सिद्धलक्च गमेष च हेतुः पक्चषधमान्वयन्यतिरेकाणामन्यतमेनापि रूपेण न विकल 
इति कथमनेकान्तिकतां प्रतिपस््यते, व्यस्ततायां हि सवरयेतानि सन्ति छक्ष. 
णानि समन्तं व्तु नापन्यस्तमेव हे तुतेन निव्यानिष्यधमौनुपलब्धेरिति । 

“तनु यद्यस्य पक्षथमोन्वयन्यतिरेका निरपवादः सन्ति क्रथं तहिं न हैतु 



१६० स्थायमभर्ाम् 

रेवायम् , इतरध्यापि पश्चधमौन्वयव्यतिरेकाणां निरव दानां सम्भ(त्साऽपि 
न कथं हेतुरस्ति चेद्” न वस्तुने दैरूप्यानुपपत्तेः, एवमिमो हेत् पक्षदवे- 
ऽपि बुद्धिं जनयन्तौ संशयमाबहतेा नानेकान्तिकवद्धिपदवृत्तितेनेति हेत्वाभा. 

न्तरत्वम् , एवं विधस्य चास्य प्रकरणस्मस्य विरुद्धाव्यभिचारीति नाम यदि 
क्रियते तद्पि भवतु न कय म्बते तहक्षणासंसर्शाइुभ 
यभ्रतीतिजनको हीमौ हेतू भवता नाभयपरावृत्तीति, नाप्ययं कालात्ययापदिष् 
प्रयक्षागमयेोरन्यतरस्यापि बाधकस्यानुपलम्भात् , श्रनुमानं तु नानु मानस्य 
धकं भवितुं क्षममिव्युक्तम् , न चेतरेतरवाथपेश्चयाऽनयेरसिद्धत्वमभिषेयम् , 
संशयजनकत्वेऽनुभवसिद्धे सति विशेषानुपलबन्धेरप्रत्याख्येयत्वात् । 

८“ननु निश्चितस्य साघनप्रयोगाधिकारात्कथं चिन्तावान्साधनं प्रयुश्लीत, नि 
श्चितत्वं च तद्धमौनुषलब्ण्योः परस्परमसिद्धस्वं स्थितमेव” नैतदेवम् , अन्य- 
तरध पौनुपलब्पेरेव पश्चधमौन्वयन्यतिरेकान्पश्यन्नसो निश्चिततां परप न दि 
तीयधमौलुपलब्धेरसिद्धतां बुध्यमानः, अत एवायं घन्तिमूलहेत्वाभासः द्विती 
यधर्मानुषलब्धिसिद्धत्वनिश्चये तु सम्यग हेतुरेव स्यात्, तदसिद्धलरानवधारणे 
ऽप्यसौ शवस्य हेतोलेरूप्यदशंनान्निशितमतिभूर्वा साधनं प्रयु लान इवरेण 
तथव निश्ितमतिना प्रतिप्रयेगे कृते तस्यापि त्ररूप्यमुपलभमानः संशयमधि 
गच्छतीप्यलं प्रसङ्गेन, तदेवमसिद्धादिलक्षणएवंपरीत्यासरतीत्यनुगुणः प्रकरण 
समो नामाऽलिद्धो हेत्वाभासः! 

अपरे पुनरुदाहरणन्तरमस्य व्याहृरन्ति-नित्यः शबः पक्षसपक्षयारन्य 
तर्त्षाद् आकाशवत् , अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयारन्यतरत्वात् घटवदिति । 

५ननु पश्चसपक्षयोरन्यतरः पत्तो वा स्यास्खपक्षो वा स्यान्न तृतीये नहि 
मिल्त्रावरुणयोरन्यतरः सोमो भवितुमहति तत्र पक्षेऽन्यतरशब्दवाच्येऽनन्वयो 
न हि शब्दाख्यः पक्षो घमीं धम्यन्तरे बतंते, सपक्षे त्वन्यतराभिषरये पश्चधमेता 
नास्ति न शाकाशादिः सपक्षः शब्दाख्ये धरमिणि वतते" 

ठच्यते-न पक्षप्वादिति हेतुः प्रय॒क्तः सपश्चत्वादिति बा येनैवं स्यात् किं 
तु पक्षघ्षपक्षयेरन्यतरत्वादिति, ततश्च दयोरपि किमपि साधारणह्पं न हि 
वरुणा यष्टव्य इति यादशी बुद्धिस्तादश्येव मित्रावरुणयोरन्यतये यष्टव्य इति 
त्रिशेषनिष्ठतायां त॒ बलादापाधमानायां सकलानुमनिच्छेद्ः, न॒ चान्यतरत्वं 
शब्दमात्नारोपितरूपमवास्तवमिति वदित पुचितमथौसंसशितायाः प्रतिश्चिप्र- 
त्वरात् । 

““अन्यतरत्वादित्यधिद्धो {हेतुरिति चेक्किल पश्च एवायं न पष्षसपक्षयोरन्य- 
तर” इति । 

तदयुक्म् , यत एवायं पक्षस्तत एव पश्चसपक्षयोरन्यतसे न पक्षः पश्चस- 



वितण्डप्रकरणम् । १६१ 

पत्तयोरन्यतरः स्यान्न वरुणे मित्रावरुणयोरन्यतर इत्यक्तमेव, पक्षो 
ऽपि च भवन्नेष न पक्चत्वादित्यनेन रूपेण हेत्क्रियते किन्त्वन्यतरत्वादि 
तीत्थं च हेतृकरणे नेष दोष इति। 

सस्प्रतिपक्षस्यादाहरणान्तरम् । 
्परसुदाहृरण- सन्सवज्ञ॒इतरतद्विपरीतविनिमुक्तत्वाद् घटवद् असन्स 

वज्ञ इतरतद्विपरीतविनिमुक्तत्वाप्वरविषाणवदित्यत्राध्याक्षेपप्रतिसमाधानप्रकारः 
पृबवदनुसरणीयो धम्यंसिद्धता च यत्नतः परिचिन्तनीया | 

सत्प्रतिपक्षादाहरणान्तरदषणप् । 
एवं जातीयकं तूदाहरणं नानुमोदन्ते मतिमन्तः य॑श्र हि हसना स्वय 

मथं सम्यगसय्यगवा ऽनुमाय प्रमाता परप्रस्यायनाय तं हेतुं प्रधुखीतस 
्रग्ुस्यमानो वस्तुबलप्रवृत्ततया हेतभवति दहेत्वाभासीभवति वा तथा शा 
रोहपरिणाहवति पुरो ऽवस्थिते धमिंणि स्थाणुगतविशेषानुपलम्भादिकस्य 
पुरुष इति भवति प्रतीतिरितरस्य तु पुरुषगतविशेषानुपलब्धेः स्थाणुरिति भ- 
वति मतिः, एवं यद् ऽसावेकः पुरुषतवसिद्धये परं प्रति स्थाणुधमांप्रहणं है 
तुत्वेन ब्रयादितरो ऽपि पुरूषधमीग्रहणेन स्थाणुतां प्रतिष्ठापयन्प्रस्यवतिषते तदा 
स्वप्रतीत्यनुसरणपुरःसरसाधमाभिधानाद् भान्तिसंभवाश्च युक्तं तथात्रिधोदाहर- 
णकीतनम् , एवं नित्यः शब्दोऽनित्यधमोनुपलब्पेराकाशवत् श्रनित्यः शब्दो नि. 
स्यधमोनुपलन्धेषटवदित्यपि द्रष्टव्यम् , यस्तु न वस्तुमूलः केवलोतखरश्चामाप्रावल 
म्बनः स्वप्रतीतिषु न दष्रपूवः किं तदुपन्यासेन, एतेन सद्वितीयप्रयोगा अपिं 
परत्यक्ताः , यथा क ॒चित्साधनप्रयोगे कृते सति तत्रव परः पत्यवतिष्ठते यथा 
पश्ततसाध्यधमौधिकररणत्वशुन्यधमिंघटान्यतरसदितीयो घटः अनुखम्न 
त्वाचछुडयवदिति ›, यथा प्रस्तुतेन सिषाधविषितेन धर्मेण शन्यो यः प्रकृतो 
धर्मो घटश्च तयोरन्यतरेण न सद्वितीया ऽयं घटरूपो धमी तत्र देतुरनुश्पप्न- 
त्वं तस्य कडयादौ व्याप्चिरिति , सत्यं वदत यद्यस्ति लेके कविदीदशः प्रती 
तिक्रमः घटश्च धर्मो धमिघटयोरन्यतरेण सद्वितीय इत्यत्रान्यतरशब्दः सा 
मान्यवचनेा ऽपि धमिणि व्याख्येयो न हि घट एव घटेन सद्वितीयो भवितुम 
हृतीत्यलमलीककस्पनाकोशलप्रल्यापनेन । 

सम्यग्वा यदि वा ऽन्यथा विदधते ये हेतवः संविदं 
दृष्ठाः स्वात्मनि ते प्रयाक्तमुचिताः कामं परज्ञप्तये । 
ये तु श्वप्रतिपत्तिमेव न तथा कतु" क्षमाः कल्यना 
सामथ्यल्थिववस्तशन्यघटनाः किं तस्ये फलम् ॥ 

ये त सृद्मोस्रक्षणक्षमप्रज्ञातिशयाभिधानदुविदग्धास्वथाविधानपि प्रय॒ खत 
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कृतक वचना चातुरं तेः प्रदशितमात्मनो 
भवति न पुनः गुद्धिः का चिसपरमेयदिशः इता । 
कछ चिद्वसरे तेवंप्रायाः परभरमकारिणः 

किल सफलतां द्ध्युजंल्पे यथा कथितं पुरा ॥ 
तत्र त्वेतान्कथयति परः प्राज्ञमानी यदा वा 
तस्याख्येयो निषुणमतिनां पूर्वनीर्या समाधिः । 
द्राघीयस्या तदलमनया ताकिकमन्यगोषठया 
हैरवाभासः प्रकरणसमस्तेष निणींत एव ॥ 

असिद्धर्षणम् । 

साश्थाविशिषठः साध्यल्ास्साच्यपमः ॥ 

गा. सु. अ.१अ. श्रु ८। 

्म्यतरवादिप्रसिद्धमन्यतरं प्रति यत्साधयितुमुषादीयते रत्साध्यम् तद्- 
विशिष्टो हेतुः साध्यसमः, कथं साध्येन तुस्यता हेतोरिति चेदा साध्यत्वा- 
दिति, यथा साध्यमसिद्रत्वात्साध्यं तथा तरिषद्धचथुपात्तो हेतुरपि यो ऽसि. 
दवत्वात्साभ्यः स साध्याविशिष्टरवारसाध्यसम इत्युच्यते 

एतश्वान्यतरासिद्धस्येव लक्तणम् यथा मीमांसकं भ्रस्यनित्यः शब्द्: कृतकत्वाद् 
घटवदिति, न चा्षुषत्वदेरुभयासिद्धस्य, न हि तस्य साध्यत्वं सम्भवतीत्यथः, 

सकलासिद्धभेदसं ग्रहाय साध्यत्वादित्येतत्पदरहितं साध्याविशिष्ट इव्येवासि 
द्लन्तणमुपवणनीयम् , साध्यस्य च रूपद्रयस्यासिद्धत्वं साध्यत्वं च तत्रासिद्ध 
त्वमेव, तद्विशिष्त्वकारणमिहाश्रीयते सवोतिद्धमेदसाधारणं न तु साध्य- 
त्वमन्थतरासिद्धकलग्नभिति, एवं चासिद्धत्वमेवासिद्धस्य लक्षणमुक्तं भव. 

ति, पक्षधर्मत्वं यस्य नासित साध्ये धर्मि यो न वते हेतुः सोऽसिद्ध इति, 
तस्य तु भूयांसो भेदा भवन्ति --देतुस्रूपे तावद्न्यतरध्य वादिनो 

द्योवौ अज्ञानं संदेशो विपयंय इति, तथा तदाश्रये पि धर्मिण्येकस्य वा द 
योवौ तथंवाज्ञानसंदेहविपयया इति, भूयसि च पक्तीकृते ऽथं तदेकदेरो क चि. 
दु वृत्तिः तदितर त्रीवृत्तिरिति, एकदेशवृत्तावपि दरयोरेकस्य वा तथंवाज्ञानसंशय 
विपयेय। इति, एवे प्रकार मेदोदा्रएवणनमस्पप्रयोजनमिति न प्रस्तूयते 

“इ्मन्यतरासिद्धेनं विवदन्ते प्रमाणस्यापन्तपातित्वाध्यदि तावच्छृतकत्वं 
शब्दै प्रमाणतो निर्णीतं वहि मीमांसकस्यापि ताकिकस्येव तत्सिद्धमेव, 
अथ तन्न कृवश्षसवनिश्चयनिपुणं नास्त्येव प्रमाणं तदा ताशिकोऽपि तुष्णी- 
मातां द्रयोरप्यसो ना्वुषत्वादिवन्न सिद्धचेद् हतुः , बाक्मात्रेण त्वसिदिक- 



हेसामासेप्रकरणम् । १.६३ 

थनमसाप्रतमतिग्रसङ्गादेव' | 
सत्यमेवं न सवंदाऽन्यतरासिद्धस्य हैखाभासत्वमभिदध्महे किं तु कंचि. 

त्कालमिति यरैकेन वादिना हितौ प्रयुक्ते द्वितीयो बदति सम्प्रति न सिद्ध एष इति 
तदा हेतोः प्रयोगाद्वादिना तत्साधनमभिधेयमनमिधानातस पसयाजीयते साधने 
तु तेनोक्ते तदसिद्धतोद्धावनवादी पराजीयते इति यावत्तत्सिद्धौ नोपन्यस्तं साध- 
नं तावदेवासावन्यतरसिद्धयनन्तरं तु सम्यग हतुरुभयासिद्रो वा भविष्यतीति, 

व्यधिकरणासिद्धस्तु यथोक्तमेदान्तगत एव, यथा नित्यः शब्द्: काकस्य 

कष्एयोदिति, 
क चितपुनश्च व्यधिकस्णासिद्धोऽपि भवति गमक इत्येके, तथथा। बह. 

लबहलः प्रचलजलधरश्यामलवपुरम्बरतलमाक्रामन्धूमप्रबन्धः क्ोणीधक- 
न्दरादिविरोषधमंत्वानवधारणेऽपि तत्र गमयितुमलमनलमिति, यथा वाऽ. 
भ्रिमानेष देशो धू मोपलब्धेरिति प्रयु्यते तदोपलब्येरात्मधमतया वेयधिकर- 
येऽपि गमकताऽस्तीति । 

अन्यथासिद्धनिरूपणम् । 
प्नन्ये लन्यथासिद्धसवं नाम तद्धेदयुदाहरन्ति यस्य हेतोधंिशि वृत्तिभ॑व- 

न्यपि साध्यधमप्रयुक्ता भवति न सोऽन्यथासिद्धो यथा नित्या मनपरमाशवो 
मूतंत्वाद् घरवदिति- 

५ननु कथमयमन्यथासिद्ध उच्यते किमिति सम्यग हेतुरेव न भवति किं 
परमाणुषु मृतस्वं न वतते फं धटादावनित्यतया व्याप्ते न दश्यते किमाकाशदेः 
खपुष्पादेवां विपन्तानन प्रच्यवते किं प्रत्यक्तेणागमेन वा बाध्यते किं प्रतिपक्ञेण 
प्रतिबध्यते येनाभासतां प्रतिभजतः न प्रतिबन्धाभावात् । 

“ननु पञ्चानां भ्रतिबन्धलन्तणानां कतमद्स्य छथीभूतम्?? नान्यतमस्यापि 

शेधिष्यं ब्रमः, “तिक पश्चस्वपि लक्षणेषु प्रतिबन्धः समाप्यते तानि चासां 
सन्येव न चैष प्रतिबन्ध इति कैतवम्” 

उच्यते प्रयोच्यप्रयोजकभाविन साध्यसाघनधमेयाधू माप्निवजतिबन्धोऽव- 

धाय॑ते ख चात्र प्रयोऽयप्रयोजकभावो नास्तीत्यत एवायमन्यथासिद्धोऽप्रयोजक 
इति कथ्यते) 

(“कथं पुनरस्याप्रयोजकत्वमवगतम्” उच्यते मूतत्वं हि स्वगतेतरदरव्यप- 
रिमाणविशेषादिधरमो वस्तुखभावमात्रनिबन्धनो न कृतकत्वादिवइनित्यतां भ्र 
ओक्त॒त्सहते, तथा हि परमाणुपु सिद्धेषु सषु तत्र वतमानं मूरव॑त्व- 
मनिस्यवां साधयेद्न्यथा स्वाश्रयासिद्धतामुपियात् , सिध्यन्त एव सावयवक्षा- 
यौलुमानमार्गेण लोषविभागानमासमानमागपरसम्यरपरिकस्पनक्रमेण ना. पर. 
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माणवो निरषयवाः सिभ्यन्ति, सावयवत्वे तदवयवाः परमाणवो भवेयुनं ते, 
तेषामप्यवयवान्तरपरिकखपनायामप्यवयवानन्त्याविशेषात्सषपस्य मेरोश्च सा- 
म्यमापद्ते, न च तदस्ति, तर्देवं निरवयवेषु परमाणुषु निसगंसिद्धमनाश्नि- 
तत्वमतश्चाश्रयविनाशावयवविभागादिविनाशकारणाभवात्छाभाविकविनाशवा- 
दनिराकरणा्च कथं परमाणुनां नित्यतां स्पृशेत् , मूतंत्वं तु वस्तुधमंस्वाद्भवद्पि 
प्रमेयल्लादिवन्न प्रयोजकम्, 

इयांस्तु विरोषः-प्रमेयत्वमुभयपकस्पशोदनेकान्तिकं भवदप्रयोजकम् इदं 
तु मूतलमनित्यव्यतिरिक्तवस्वन्तरपरिचयविरद्ितमपि न प्रयोजकमिति । 

४नन्विदमपि प्रमेयत्ववद्धिपक्वृत््येव मूतत्वम् , क विपत्ते वतते ¶ परमाणु- 
ध्वे, ननु तेषां प्तीश्चतत्वात्कथं विपक्ता ? न पुरुषेच्छानुरोधेन वस्तु विपरि- 
तंते निपक्लो हि नाम स उच्यते यः सिषाधयिषितघमोध्यासिततया टदढप्रमाण- 
सिद्धः परमाणवश्वेतेऽनन्तरनिरदिष्टनीतिक्रमेणानिरणी तनित्यत्वाः परमायंतो विपक्ता 
एवानित्यस्ववादिनः, स तु रागद्रेषकटुषितहृदयतया यदि तान्पश्चतया व्रवीति 
्रबीतु नाम न तु सुष्पषटठासिद्धनित्यतानां परमाणू नां बिपक्ञमावो निवत्ते इति" 

तदिदमनुपपन्नम श्ननेन क्रमेण धुमानुमानस्याप्यनेकान्तिकत्वप्रसङ्गात् , 
धूमो हि महीश्ति हृतबहविरदितवपुषि विपक्त वतत एव, “न तत्र चिन्रभानो- 
रभावो निधित इति चेत्" किन्नु खलु सद्धाबोऽप्य तत्र गृहीतः , तथा सति वा 
छृतमजुमानेन, 

“अथ सतवमसत्तवं वा नावधारितमेव धराधरे धूमकेतोः” तहि संदिग्धा 
शश्र विपक्षता, निधितविपक्तवृस्तिवत् संशयितविपक्तवृत्तिरपि नानेकान्तिकताम- 
तिवत इति सवोनुमानानामेव निवापाखलिद॑त्तः स्यात् , न च वाद्य 
परिकश्पनोपाहृढस्थितेरपि परतो नाम नास्ति तद्भवे किमपेत्तः सपक्तविपरभ्य- 
वहारः, बुद् भ्यारूढत्वपत्तेऽपि न सपक्षविपत्षयोः पक्तत्वं न च वस्तूनामुभया- 
त्मकत। भवेत् , कि तु कं चितकालमन्यतरासिद्धवद्िमतिपथापतितस्य वस्तुनः 
परशत्वमुपेयते, निणेयजन्मना तु विमविविरसौ नूनमन्यतरवरग॑पतितो ऽखौ 
भविष्यतीति स्वेथा न तस्यां दशायां तेनानेकान्तिकत्वोद्धावनं युक्तम् , 

(नन्वनेन पथा पएथकृङ्चते सपक्तविपक्ताभ्यां प्ते न तत्रान्वयव्यतिरेकयोरन्यत- 
रस्यापि भ्रहणं भवेत् , सपने न्यो गृह्यते विपत्ते च व्यतिरेकः, पष तु ताभ्याम. 
ोन्तरमिति तत्रागृहीतान्वयन्यतिरेकात्मकनियमो हेतुः षण्ढ इव न पुत्रजन्मनि 
खमथं पव साभ्यसाधने भवेत् अलमनया डिम्भविभीषिकया न हि सकलख. 
पर्विपकसाक्तत्करणकेकोह्ासपुरःसरं व्यापिप्रहणमिति पूवंमेव निर्णीतोऽय- 
मथः, न च तद्रजंमिति व्यापिपरह्णं भवति येन षण्ढसुतसाम्यचोदनाऽवकाराः 
स्यात् , सामन्येन हि व्यापिगृ्यमाणा वत्रापि गृहीता भवत्येव, वेनापि च 
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कालान्तरे सपक्तविपनक्तान्यतरवगोनुप्रवेशिना भविवन्यमेव, विमत्यवस्था या तु 
पथगेव ताभ्यामसाविति न तत्र वतमानो हेतुरनेकान्ति्ीभवति, पतेनेश्वरा- 
धनुमानानामप्यनेकान्तिकत्वमपाछृतं वेदितव्यम् , तस्मान्नानेकान्तिकत्वेनाग- 
मकं मूतत्वमपि ्वन्यथासिद्धतेनेवेति । 

“नन्वेवमपि परमाणुप्रसाधनानुमानमदहिमहतशक्तितया मृतंस्वमनित्यत्व- 
सिद्धावक्ञमं जातमिति ततश्च कालात्ययापदिष्टलान्नान्यथासिद्धतामधिगच्छेत्" 

नैतदेवम् कालाव्ययापदिष्टो हि प्रव्यक्ञागमापहयतविषय उच्यते अनुष्णः 
कृष्एबरमौ मदिरा दिजः पातव्येत्यादो द्रशितो यस्पुनरनुमानं प्रत्यक्ञागमविश्धं 
न्यायाभास: स इति, ,न च परमाणुषु पस्माणुतयेव सततपरोक्ेषु प्रव्यक्षम- 
नित्यताविपयंयप्राि प्रवर्तितं शक्तमागमस्तु नास्त्येवेति कुतः कालात्यया 
पदिष्टता । 

८ननु किमिद्मवनिपपिविचनमुत वैदिकी चोदना यसरत्यन्ञागमयोरेव वबा- 
धकत्वमनुमानं प्रति नानुमानान्तरस्येति, परमाणुप्रसाधनानुमानं हि ददम 
ढस्य तदनित्यतानुमानस्य मूतंस्वादेयंदि बाधकं स्यात्को दोषः स्यादिति- 
थ मनुषे-नियम एवेष प्रस्यन्तानुमानयोिरोधे प्र्यक्तमेव बलीय इति 

तदेवावुमानस्य बाधकमुचितं नानुमानान्तरमिति- 
तदसत् श्रलातचक्रादो प्रत्यक्तमप्यनुमानेनानन्यथासिद्धेन बाभ्यत एव । 
ननु रमणविरतो परिमिवपरिमाणोरमुकम्राहि भ्त्यत्तमेव तत्र प्रत्यक्षस्य 

वाधक नानुमानमिति) 
मेवम् अनवरतपरिभ्रमणसयुद्भूवनक्रावभाससमय एवानुमानेन तद्भा- 

न्ततानिश्चयात् , । 
पूवंप्वृत्तमचक्राकारतदलातपरिच्छेदि प्रत्यन्तं बाधकमिति चेन्न, 
पूव्रवत्ततेनेवातिक्रान्तसवात् , तस्मादनुमानमेव चक्रज्ञानाघकम् एवं चा- 

नन्यथासिद्धमनुमानमपि प्रत्यक्तस्य बाधकं भवति, यश्चानन्यथासिद्धतया मूल- 
स्तम्भभूतमखिलाुमानप्रतिष्ठायतनं प्रत्यक्ञमपि बाधते वदूनुमानस्य तपस्विनः 
कथं न बाधकम् , अतश्च भ्रत्यक्ञागमग्रहणस्योपलक्तणा्थ॑त्वाद्नुमानं बाधित- 
मपि कालात्ययापदिष्टमेवेति" 

तदेतद्समीचीनम् भअनुमानादेबोभ्यनाधकभावानुपपत्तेः, सर्वत्र खल 
प्रमाणाभासरूपं बाध्यते न तु प्रमाणं नाम शक्यते बाधितुमलातचक्रा- 
दूवपि प्रस्यक्ताभासध्य बाधकमनुमानं न प्रत्यक्तस्य एवम्राप्यनुमौनभ्सस्थ 

धाभ्यता नायुमानस्य , तदिदानीमनु मानाभाखत्नमस्य किंक्ृतमिति चिन्त्य. 
घाम , “खलक्तणएवेधुयादिति चेत्" किमनुमानान्तरेण बाधकेन, तदुबाथ्यवया 
तु तदाभासत्वकथनमितरस्यापि तादृशमेव, “परमाणुषु भ्रसाधनानुमानमनन्य. 



१६६ न्यायप्जयांम् 

थासिद्मिदं तु मूतस्वमन्यथासिद्धमिति चेत्" आगतोऽसि मदीयं पन्थानमन्य- 
थासिद्धत्वादेव च तदप्रामाण्ये सिद्धे किं तद् बाधया, “चअन्यथासिद्धत्वमेव क 
थमिति चेत्” न घटादौ मृतंतवप्रयुक्तमनिस्यत्वभपि तु कायंखगप्रयुक्तं कांस्य 
कारणविभागाद्वा तदिनाशाढा विनाशोपलब्धेः कायस्वमेवानिव्यत्वप्रयोजकमुक्तं 
न मृतत्वम् , मुतंते तु नित्यताक्तेपिणि परमाणुतेव हीयेतेत्युक्तम, तस्मान्न मूत 

त्वमनित्यतायाः कारकं ज्ञापकं वेति भवव्यन्यथासिद्धम् , 
“भवत्वेवम् श्रसिद्धवगें तु कथमेष हेतुगण्यते” साध्यधमप्रयुक्ता धर्मिणि 

वुत्तिरस्य नास्तीति चेद्, यदेवं पच्चानामपि तस्परयुक्तवृत्तिरदितत्वादसिद्ध एवंकों 
हैस्वाभासः स्यात् । 

श्रथ सत्यपि प्रयोजके विषक्तवृत्यादययवान्तररूपमेदनिबन्धननेकान्तिकष- 
त्वादिभ्यपवेशपन्वकभाज इमे हेत्वाभासा इष्यन्ते, हन्त तर्हि प्रकृतो ऽयं हेतुमू- 
तंत्वादिति छिमयैकान्तिक उच्यतामथ कालाव्ययापदिष्ट च्राहो सिद्रिरद्र उत 
प्रकरणसम इति, नेषामन्यतमो ऽपि वक्तुं शक्यते एत्टक्ञणानपपत्तेरिति चेत्, 
काममसिद्धो ऽपि मा वादि पत्ते बतमानतेन तछ्षणस्यानुपपत्तेरिति, श्रास्तां 
तहि षष्ठ एवायं हेत्वाभासः सम्यग् हेतुतां ताव्यथोक्तनयेन नाश्नुत एव न च 
तेष्वन्तभंवतीति बलात् ष्ठ एवावतिष्ठते । 

कथं विभागसूत्रमिति चेद् , श्रतिक्रमिष्याम इदं सुत्रम् , अनतिक्रामन्तः 
खस्पषटटषटमपीममभ्रयोजकं हेत्वाभासमपन्हुवीमहि न चेवं युक्तम वर सूत्रा 

तिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति, 
श्रथ वा न सूत्रकारनियमोहङ्घनं श्रेयः प्रमाधन्खल्ु परिमितदशीं मादृशो 

उन्यथा त्रयान्न न्यायमहोदपेः पारद श्चा भगवात्तपादः, तदेनं हेत्वाभासम 

सिद्धवग एव नि्षिपामः 
(“ननु पक्ते वतमानः कथं तत्र निन्तेपूतुं शक्यते" यथा साध्यधमप्रयोजक 

पक्षे ऽपि वतितुं युक्तम् तथा न वतत एवायं तत्रत्यदूरविप्रकर्षेण मवत्येवा 
यभकिद्धः, श्रतं एवायमन्यथासिद्ध इत्युच्यते, यथा सिद्धः सिद्धो भवति तथा न 
सिद्धः श्रन्यथा तु सिद्ध इत्यनया नीत्योत्तानवृत्तिमात्रलम्भेऽप्ययमसिद्ध एव 

श्रन्येषु घु हैत्वाभासेषु भङ्गा ऽपि नान्तभवतीयुक्तमेतत्, श्रथ वा हवहैतवा 
भासानुवृत्तमिदमन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न ष्टो ऽयं हेत्वाभाखः, तत्त॒ क 
जिटकेबलमेष दश्यते क चिद्यभिचारादिरूपान्तर सषचरितमतश्च व्यमिचारा- 

दिशूपपिक्तमेव पश्चत्वसुपदिष्टवान्युनिरिति न विभागसूत्रविरोध इत्यलमति 
विस्तरेण । 

युक्तस्तस्मादन्यथासिद्धनामा हेत्वामासः सो ऽयमेकप्रकारः। 
यस्योत्ताना विधमाना ऽपि परे वृत्तिनं स्यास्साध्यधमग्रयुक्ता ॥ 



हेतामासपरकरणम् । १६७ 

हेत्वाभासङ्कटुम्बकस्य तदिद् सवस्य साधारणं 
रूपं यद्यपि लक्तणान्तरकृतो भेदस्तथा नान्यतः । 
सामान्यं तु विशेषहूपरदितं नास्ति प्रमाणं यथा 
मा भूदत्र तथेति नास्य विषयश्चोधस्य वस्तुध्थितिः ॥ 

अथ बाधितलक्षणम् । 

काडार्ययापादषटः कालातीतः ॥ गो. घ, अ, अआ. रष. ९। 
यथाप्राप्तं हेतुप्रयोगकालमतीप्य यो हेतुरपदिश्यते स ॒कालाव्ययापदिषर 

कालातीत श्युच्यते । 
तत्र के चिदाचक्चते-“प्रतिज्ञानन्तरं हि हेतुः प्रयोक्तुं युक्तः तत्र यः प्रति 

हञायाः पूवमेव टृष्टान्तवचनादेरपयष्वं वा प्रयु्यते स कांलास्ययापदिष्ट” इति । 
तद्नुपपन्नम्- 

द्मक्ततप्रतिबन्धस्य साध्यावगतिकारिणः । 
क्रमातिक्रममात्रेण न हेत्वाभासता भवेत् ॥ 

कियांश्चेष दोषः पदान्तरव्यवहितोश्वारणं नाम, व्यवहितमपि येन सह 
समुचितसरमयमन्व्ेतुमधिकृतमितरदतिनिकटपटितमपि पराणुद्य दवीयसा ऽपि 
तेनेव संबन्धमनुभवति यथा- 

श्रयसा पथि गच्छन्तीमौषधीं दीघलोचनाम् | 
टष्रवानसि केदारं यो लुनासि मम प्रियाम् ॥ इति । 

दप्राप्रकालमेव तत्कथितं प्रथगेव निग्रहस्थानम्, तच्च पुनरुच्यमानं न 
कच्चन सखाथंमावहति तस्मादपत्याख्यानमेतत् । 

अपर श्राह-““सविशेपणगय हेतोः प्रयुज्यमानस्य यस्य विशेषणं कायंकाल 
म्ये न तत्पयन्तमवतिष्ठते स कालात्ययापदिष्ट इति, यथा कालान्तरस्थायी 
शब्दः संयोग्यङ्गयत्वाटरूपव दिति, अत्र न उ्यङ्गयस्वमात्रं हेतुत्वेन विवक्तितः 
मपि तु सविशेषणं संयोगन्यद्गतवं स चायं संयोगो व्यखके दृष्टान्तधर्मिणि सूपे 
तदवगतिपयन्तस्थितिरपलभ्यते दीपादिसंयोगः, साध्यधमिणि तु शब्दे न तद. 
वस्थानमिति दरतो हि दारपरश्ययोगविच्छिन्ने दन्ना पुनरुयम्यमाने परश्वध 
श्रयते श्द इति तदुपलन्धिकाले तदत्ययात्कालात्ययापदिष्टो ऽयं हेतुरिति" 
एतदपि न संगतमसिद्धतवेनास्य हेत्वाभासान्तरत्वानु पपत्तेः । 

तस्मादयमथ; हेतोः प्रयोगकालः प्रस्यत्तागमानु पहतपक्तपरिभ्रहसमय एव 
तमतीत्य प्रयुञयमानः प्रव्यत्तागमवाधिते विषये वतरमानः कालाव्ययापदिष्रो 
भवति तस्योदाहरणं पूवमेव प्रदशितम् । 

उष्णो न ते जोऽवयवी कृतकत्वाद् घटादिवत् । 
ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवतराल्क्ीरनीरवन् ॥ 



१९६८ न्यायमा 

यच्च किं चिद्भिधेयमत्र तत्सवंमुक्तमनुमानलक्षणे । 
च्मप्रयोजकनिरूपणे पुनः किंचनोदितमतो विरम्यते ॥ 
हेत्वाभासास्त एते ऽवगतिनियमितानन्यसङ्कीणरूपा 
निर्णीताः पच्च ये ऽयं विदधति महतीं शद्धिमभ्यस्यमानाः। 
पक्ञादौ वृत्तिमेदाकलनशुरुतरक्लेशनिभ्पद्यमाना 
नेयत्ता वेतदीयां क चन फलवती नारता तेन तञ्ज्ाः | 

हति (१३) हेत्वामासपदायेः समाप्तः । 

अथ स्छरनिरूपणम् । 
तर्ाध्यवसायसंरक्षणं जत्पवितण्डयोः प्रयोजनमुक्तम्, तदद्गभूतानि 

चछटजातिनिग्रहस्थानानि, यद्यपि च वादे केषां चिदभ्यनुज्ञानमस्ति तथापि 
जल्पविवण्डे एव तेषां प्राचुर्येण कले्रमिति तदुपयिकतया ततस्वरूपनिरूपरणं 
युक्तमिल्युदेशक्रमेण च्छलस्य तावहक्षणमाह- 

वचनविधातो ऽथेविकरपोपपर्या च्छलम् ॥ 
गौ, सु.अ.*आ.र्घ्र् १०। 

छलस्य भेदवश्वात्सामान्यलक्षणोनि च वक्तव्यानि तानीह सवोणि स्व- 
कण्ठेन छिल ततपूवंकमटुमानमित्यत्र त्रिचतुराक्ञरसमापितापरिमितविषयति 
तण्डानुमानलन्तणलब्धनिरतिशयसुत्रकरणकौशलस्य मे किमधुना शिष्यजन. 
मनःक्लेशकारिणा सं्षिप्ताभिधानदोहदेनेति मन्यमानः सूत्र्दुक्तवान् तत्र 
वचनविघात इति सूत्रं सामान्यलक्ञणप्रतिपादकम् , परस्य वदतो वचनविधातो 
ऽमिधाननिरोधः छलम् , किमास्यपिधानादिना नेत्याह, अर्थंधिकर्पोपपच्येति, 
वक्तुरनभिप्रेतमथोततदुक्ते वचसि समारोप्य तश्निषेधं छङबादी करोति, कथ- 
मथोन्रारोपणमिति चेद् , अथ विकस्पोपपत्या विकल्पमाना्थघटनयेस्यथंः, 

किमुदाहरणं विशेषल्णेषु वश्यामः, इदेव कस्मान्नोच्यते असंभवादिति 
मूमः, न हि निविशेषं सामान्यभुपषथत इति तदुदाहियमाणं बलाद्िशेषनिष्ठमे. 
वावतिष्ठते, अन्येष्वपि गोन्न पद्। स्प्व्येति सामान्योपदेशेषु नामृत्तौयामाका- 
शनिर्विरोषधपुषि जातौ स्शप्रसक्तिस्तन्निषेधो ऽवकल्पते छि तु व्यक्तिष्वेवेति 
विशेषविषय एव सवत्र क्रियायोग इति तत्रेवोदृषहरणवणनं युक्तम् , 

५“कृथं तहि सकलहेत्वामाससाथंसामान्यलक्तणमप्रयोजकभनपेशितखन्य- 
व वृशिंतमनित्याः परमाणवो मूत॑स्वाद् 
घटवदहि 9१ 
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उच्यते प्रमाणे तहि प्रस्यज्ञादिविरोषनिरपेत्तं कथं प्रमाणसामान्यं नोदाह- 
तम्, न च तत्सामान्याद्न्यत्रापि तथाऽस्त्विति वक्तव्यम् , न हि चष्घुषेण प- 
च्वाशद्धवितुमह ति?) तस्मान्नैवं वक्तुं शक्यम्, यथा विरुद्धादिविरोषरूपरहित- 
प्रयोजकं हेत्वाभास सामान्यरूपं दश्यते तथा प्रमाणेष्वपि प्रत्यक्तादिविशे. 
षरूपर हितं तदुदश्यतां यथा वा प्रमारेषु तन्न दृश्यते तथा हेत्वाभासेष्वपि मा 
दृशीति वस्तुस्वभावानामनुयोगक्तेत्रताऽनुपपत्ते, 

अपि चाप्रयोजकत्वं सामान्यं विरुद्धादिविशेषेष्विव तद्रुपरदितेपु स्वविरेषे- 
ष्वपि संभवद् हश्यते, अत एव तदपि स्वविशेषनिष्रमेवोदाहतम् श्रनिव्याः प- 
रमाणएवो मूततवादिति न साकाशवद्नवलम्बनमेव किंचिद्प्रयोजकलस्रसा. 
मान्यमिति, तस्मास्ुष्टृक्तं न सामान्यलदाणे शक्य मुदाहतुंमिति । 
एवं सामान्यलक्षणमभिधाय च्छलस्य विभागमाह- 

तस्प्रिविधं वाक्छल सामान्यच्छलहपुपचारच्छकछ च ॥ 
| 

गा. घ. अ. १ आ.२ पु. ११। 
निगदव्याख्यावं सूत्रम् , विमागसामान्यलदाणयोश्वोपदेशपीवपयंनियंमो 

नास्तीति पू वमेवोक्तम्। 

वार्छललक्षणम् । 
अथ विभागक्रमेण विशेषलक्षणान्याह- ह 
त्राविशेषामिहिते ऽथे वक्तुरभिप्रायादथान्तरकसपना वाक्छलम् ॥ 

गौघ्. अ. १.२. १२। 
सम्भवद्विरेष्यविशेषणसाधारणाथंसमपणकोशलशालिनि श्लेषालंकारता- 

वति शब्दे प्रयुक्ते सति वक्तुरमिप्रेतमथंमपह् नुत्य॒ततोऽथौन्तरं परिकरप्य 
तश्निषेधवचनं वाचि निमित्तभूतायां छलं वाक्छलम् , 

नवकम्बलो ऽयं माणवक इति नवः कम्बलो ऽस्य नव कम्बला अस्येति 
च विग्रहटशा टश्यमानविशेषमपि समासपदमिदमथंद्रये ऽप्यविशिष्टम् , तत्राभि. 
नवकम्बलयोगं वक्तुरमिप्रतं प्रमाणोपपन्नं च निदूनुस्य नवसंल्यासंम्बन्धमध्या- 
रोप्य तत्प्रतिषेधेन परः परत्यवतिष्ठते कुतोऽस्य नव कम्बला इति, तदेतत्सा- 
धारणशब्दे बाचि छलं वाकष्लमिति, यथा च कस्यांचिदवषस्थायां जस्पादौ 
छलादिप्रयोगो युक्त इति तदृख्युस्पादनमेवं परप्रयुक्तस्यापि सतश्छलादेः प्रति- 
समाधानमभिधेयमिति तदपि व्युखायत, 

नव कम्बला अस्येति मम विवक्तितमिति छतः प्रतिपन्नमायुष्मता, किमय- 
ममिनवकम्बलयोगप्रतिपादको न भवत्येव बहुत्रीहिः पर्द्रये ऽपि च सम्भ. 

(> ह~, 
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वति, यहि तावद्थप्रकरणादिसामर््यपयालोचनया ऽवसितनियताभिधेय 
वृत्तिशब्दग्यवहाराभिक्ञोऽसि तदथसिद्धमथंमभिनवकम्बलसंबन्धमेव बुद्ध्वा 
तूष्णीमास । 

अथ शुष्कताक्रिककुटुम्बकगभंदास इव शब्दवत्तानभिन्न एव त्वं तहि पक्त. 
हयसंभवे संशयानो मामेव प्रच्छ किं ते विवक्तितमिति निषेधक्ः सन्वक्तुमुप- 
रमसे । 

“ननु त्वमप्यत्तप्रा्त्यादिफलपयन्तशष्दप्रयोगप्वृत्तः किमिति साधारणमिः 
हूमन्धपदप्रायं षचः प्रयुषटते" 

ययि बालिश तवेतदन्यपदम्- 
श्मथप्रकरणाधीननियतलाथगृत्तिताम् । 
यो न जानाति शब्दानां ख एवमपभाषते ॥ 
इदमथद्ये तावत्याधारशपदं भवेत् । 
जातिशब्दाः पुनव्यक्तिसहसखारेपकारिणः। 
स्पृशन्ति नियतं वाच्यं ते ऽपि प्रकरणादिना | 
ब्राह्मणान्भोजयेव्यादौ तद्रालेन न शिक्तितम ॥ 
तस्माच्छब्दाथसंदेहे प्रयोक्ता वत्स पृच्छयते ; 

सामान्यच्छरलक्षणप् । 

भवतोऽयस्यातिपामान्ययोगादसद्भूताथेकरपना सामान्यच्छ्॥ 
गौ. प्रु, अ. १अआ.२ ष्. १३। 

अतिव्यापकं सामान्यमतिसामान्यं तथोगात्तत्सम्भवाकविद् व्यक्ताथस्य 
कस्य चित्संभवतः , संभान्यमाननिष्यत्तेवयत्राऽभिहितस्य सतो या ऽसद्भूता 
थंकर्पना वक्करनभिप्रेतातिसामान्येतुत्वकल्पना तया च प्रत्यवस्थानं तत्घा 
मान्यनिमित्तं छलं सामान्यच्छलम् । 

यथा क चिदुबितोपचारवचनाराभ्यमा १ तत्काले 
राजकुले कश्ित्सुजन्मो .कंचिदभ्रजन्मानं स्तोति श्रो नु खस्वसौ आक्यणो 
विद्याबरणसम्पन्न इति, तस्मिन्प्रसङ्ग तथाविध एवापरस्तमु्साहयन्कथयति स- 
म्भवति ब्राह्मणे विधाचरणसम्पदिति, तत्र पिश्ुनश्छलवा्याह् यदि ब्राह्मणे विधा. 
खरणसम्पत्सम्भवति तदि व्रात्ये ऽपि ब्राह्मणएत्वजात्यनपनयनात्संभवेदिति तत्रेद- 
मतिव्यापकं ब्राह्मणत्वसामान्यं यतो विधाचरणसम्पदमत्येति च स्पृशति वधो. 
गाद् ्राह्मणष्यक्तो सम्भवतो विधाचरणसम्पदरपस्याथस्य वक्त्रा ऽभिष्ितस्य 
सतस्तत्र वकत्रभिमत।मेवतिसामान्यहैतुतमारोप्य च्छलवादी परयवति्ठत इति, 
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शरवरोत्तरम् केन ब्राह्मणत्वस्य हैतुत्वमभिहितं यदनेकान्तिकीङवन्प्रत्य- 
वस्थितोऽसि, संभावनावचनमिष् स्तुस्यथमुपन्यस्तम्, विद्याचरणसंपद्ः पात्रं 
हि आक्षणः सति ब्राह्मणत्वे पूवंजन्मोपचितसुक्तपरिणामाद्वति विद्चाचर- 
णसम्पत्, न तु तदेव तस्या हेतुरिति, यथा सम्भवन्त्यस्मिन्केत्रे शालय इति 
तेत्रप्रशंसखापरे वाक्ये प्रयुक्ते नेवं वक्तुमापध्ते यदि क्तेत्रमेव शालिसम्भवहे- 
तुस्तत्र विनापि हलबलीवदौदिसामग्रगां महत्यवग्रहे ऽपि शालयो ऽस्मिन्सम्भ- 
वेुरिति, तदिद्मथंवावादिगत्यनभिज्ञस्य भवतो भाषितमित्यास्तामेतत् , 

इदं तु भवन्तं प्रच्छामि भो महाव्मन्- 
स्वभावयुद्धा परिनिश्चितार्थसंस्पशिनी पुण्यसहसखरलम्या । 
केनेदृशी सवंजनानुकूला कस्याणिनी ते निरमायि वाणी ॥ 

उपचारच्छररक्षणम् । 
क, सर भ, ४५ धमेविकरपनिर्देश्े ऽयेसद् भावप्रतिषेध उप१च।रच्छरम् ॥ 
गो. बू. अ. १अ.र२घ्. १४। 

अभिधानस्य धर्मा ऽनेकप्रकारो मुख्यया वृत्या गोख्या बा लाक्तणिक्षया 
वा यदु प्रत्यायनं तदनेन विकल्पमानेन धर्मेण गौणेन लाक्तशिकेन वा 
निदेशो प्रयोगे छृते यो ऽथसद्भावप्रतिषेधो मुख्याथनिषेधः स उपचारनिमितत 
छलसुपचार च्छलम् । 

यथा मश्वाः करोशन्तीव्युक्ते च्छलवाधाह कथमचेतनाः काष्ठरचनारमानो 
मन्वा: क्रोशन्ति मच्वस्थाः पुरुषा एते क्रोशन्ति न मश्वा इति 

छत्र समाधिः-बृद्धम्यवहाराच्छब्दाथग्युल्त्तिः तत्र न केवलयेव मुख्यया 
पत्या शब्दाः प्रवतंमाना दृश्यन्ते वृत्यन्तरन्यवहारस्यापि सुप्रवतितत्वात् , न 
च नि्मिमित्तमेव परशब्द परतर प्रयुक्तवन्तो वयं सहचरणादिसूत्रनिवेदित- 
निमित्तनिङरुम्बान्यतमनिमित्तपुवकत्वाद्स्य प्रयोगस्य स्थानादयं तद्रदुपचारः, 

“सत्यं गोणलाक्तणिकादिशब्दभ्रयोगावगतिबाह्य एव य एवं प्रत्यवतिष्ठते, 
गौणलाच्षणिकयोः कथं विरोष इति एतत् कथ्यताम्” सत्यं गोशब्दः स्वाथ 
मभिधाय सास्नादिमन्वं तदीयान् गुणानेव जाल्यमान्यादीन् न मूत्रा्वीहक्त- 
यति न तावत्येव विरमति स तु सामानाधिकरण्येन बाहीकेऽपि प्रवसते, 
गौबाहीक इत्येबं प्रयुज्यमानः स गोणो भवति, यस्तु स्वायमिधानानन्तरं त- 
दितरमर्थं गुणमगुणं वा लक्षयत्येव न सामानाधिकररयेन परत्र ्रयुज्यते श- 
बः स लाक्तणिश्ो भवति गङ्गायां घोषः प्रतिवसतीति, तथा चोकं । गौणे 
ऽवि प्रयोगे न लक्णेत्य(यमित्य)लं शाख्रान्तरोद्रारगहनाभिः कथाभिः- 
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मुख्यमथंमथ लाक्षणिकं वा गोणमप्यवगमथ्य च शब्द्: । 
लोकवेद विहितं व्यवहारं शन्तनोति तदभिज्ञपतीनाम् ॥ 
कुयादाततेपं यश्च भाक्त प्रयोगे वाच्यं मत्वा ऽथ तन्न वक्तनं वोषः। 
तेन त्वाह्मीयं शब्धवृत्तानमिन्ञं रूपं व्यक्तं स्यादत्र बद्धाः प्रमाणम् ॥ 

अथ छरपरीत्ता । 

एवं छलस्य बिरोषलक्तणान्यभिधाय तदरीक्तायामाक्ेपं करोति- 

वाङ्छकमेषोपचारच्छकं तद विशेषात् ॥ 
गौ, घ, अ, १ ना. २ घ्, १५। 

त खल वागुपचारच्छलयोः कश्िद्विरोषः च्ननेकधा शब्दाथं सम्भवति व- 
र्भिमतादथौदन्यस्य कल्पनं तसरतिषेधनं चोभयत्रापि समानमवान्तरवि- 
शेषकृतनानाल्वाभ्युपगमे बा तदानन्त्यप्रसङ्गः । 

छत्र समाधिमाह- 

न वदथान्तरभावात् ॥ गौ. सू. अ. १.२ घु, १७। 
तैतदेवं ' बास्लमेवोपचारच्छलमिति ततोऽथोन्तरत्वात् , वाक्छले हि 

नवकम्बल इति नवसु कम्बलेषु नवे च कम्बले सुख्याथं एव शब्दः स राम इ- 

त्यादिवत् , वतर््वेकतरं वक्तनमिपरतं छलवादिना ऽऽरोप्य निषिध्यते, उपचार- 
च्छले तु काष्ठसन्निवेशे मुख्यां मच्वशब्द्ः पुरुषे भक्तया प्रवृत्तः युख्यमभि- 

धाय च गौणः प्रत्याय्यो भवति न तेष क्रमः साधारणशब्देत्विति महाभ्भेद्ः, 

वाक्छले चार्थसत्तेव निषिध्यते कुतो ऽस्य नव कम्बला इती तु सतो मथ्व्य 
करोशनशच्िनिषिध्यते। 

समाधिरपि खाधारणशाब्दानभिज्ञतां परस्य प्रदशंयता वाक्छले वाच्यः 
उपचारच्छज्ञे तु गोणादिशब्दवृच्यनभिज्ञतामिति महान्विरोषः। 

अनि्ेवे वा फिजिताधम्योदेकच्छल प्रसङ्गः ॥ 
गौ. सू. अ. १.२, ५६। 

छलस्य दविस्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं भवता प्रतिषिध्यते यतः संमान्यच्छलं पा. 

शं कृत्वा वागुपचारच्छलयोरभेदमुपहितवानसि यथा चायं तद्बिशेषादिति 

त्रिडपरतिषेधस्तथा दविव्वस्यापि क्िंचित्साधम्यस्य सामान्यच्छले ऽपि भावात् , 
तथा हि यदि तावद्ाचि निमित्तमूतायाभिदं प्रवत्तं छलमिदं चेति तदभेदृं म- 

न्यसे ति सामान्यच्छलमपि मा वोचः तदपि हि न शरीरे मनसि बुद्धो वा 
निमित्ते अपि तु वाच्येवेति वाकूछलमेवेकं स्यात् , अर्थवं सत्यपि तद्विशेषो 
दृश्यमानो न पराणुद्यते सामान्यच्छले ऽपि न शब्दाथा ऽन्यथा छवः क तु 



जातिपरकरणम् । १७३ 

सामान्यस्य हितुत्वमनुक्तमारोपितमिति प्रथगिष्यते तहिं बारुपचारच्छले अपि 
भिद्येते एवेति दशिवमतो युक्तं भवलिदम् , न चानन्त्यामियत्तानियमकारिणो 
निभित्तत्रयस्य दशितत्वात्-अवान्तरभेदकृतं तु तदानन्त्यमिष्यते एव जाति. 
वदिप्यलं प्रसङ्गेन । 

तस्मात्परस्परविविक्तनिजखरूपमीटक् छलत्रितयमेतदिदहोपदिष्टम् । 
तस्य क चिर्स्वयमपि क्रियते प्रयोगो वाच्यः परेरभिदहितस्य तथा समाधिः ॥ 

इति (१४) छरुपदाथेः । 
क ् च हत श्रीमद्धटजयन्तछ्ृती न्यायमज्ञयापेकाद्शधमादईिकम् ॥ ११ ॥ 

-----~---=उ5-“~---- -- 

अथजातिप्रकरणम् । 
छलानन्तरं जतिरुदेशाततस्य ‡ सामान्यलक्षणं तावदाह- 

ण्ट [| क 

सधिम्य् वधम्याभ्यां परत्यत्रस्थान जातिः ॥ 
गार अ, १ अ, ग् षू. ९८ | 

शत्र त्रैकास्यसमादिसकलविशेषसंग्रहाय साधम्यंवेधम्यौदिनिरपेक्तमेव प्र 

त्यवस्थांनपदं जातिसामान्यलक्चणप्रतिपादकमाहुः, प्रतीपमवस्थानं प्रत्यवस्थानं 
तावन्मात्रमेव च यक्तं चिदुत्तरं परप्रयुक्तं हतो जाथमानत्वाऽ्जातिरित्य- 

भिधीयते, 
तदुलुपपन्नम्-प्रत्यवस्थानमात्नस्य साधम्योदिनिरपेक्तस्य जातित्वे हत्वा- 

भासोद्धावनमपि जातितामश्नुवीत । 
श्रथ तस्य सम्यरुत्तरत्वादिह च॒ निविशेषणप्रस्यवस्थानमाश्रोपपादनात्फ- 

लगुप्रायमसदुत्तरं जातित्वेन विवक्षितमित्युच्यते, तथापि छलस्य जातित्वप्रस- 
छिरपरिहायेव, वद्व्युदासाय तु तदन्यत्र सतीत्यादिकं यदि किं चिद्या. 

हियते तदरसुष्य श्रूयमाणस्य साधर्म्येण वेध्येण वा प्रत्यवस्थानमस्तीति नैष 
दोषः साधम्यंवेधर्म्याभ्यामित्यसमासकरणेन दिकप्रदशनस्य सूचनात् । घा- 
ध्ये वैधम्येंण वा कथमेष हेतुदतूभवतीति वा किमनेन क्रियते इति वा यदेवं- 
प्रकारपरत्यवस्थानं हेतुप्रतिबिम्बवरमेना क्रियते सा भतिष्यति जातिरिद्युच्यमा- 
ने सकलविरोषसंग्रहः त्रंकाल्यसमादिष्वपि यादृशस्य वादृशस्य साधम्यवैधम्य॑प्र 
कारस्य योजयितुं शक्यत्वात् , न हयदाहरणसाधम्यं साध्यसाधनमिह विवक्नि- 
तं तद्ेधम्यं वा साधम्योदिमात्रं तु तत्रापि नात्यन्ताय दूरगमिति यथाश्रवं सा- 
धम्यवेधम्यौभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिरिति सामान्यलक्षणं युक्तम् । 

श्रय मेदवत्वाज्जातेश्वतुविंशविषा विमागमाह- 
साषम्येतेषम्योत्कषापकवेषण्यावण्यविकरपसाध्यभाप्त्यग्रापनिपसङ्गप्र- 
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तिदृष्टान्तानुत्यत्तिसश्षयप्रकरणदेस्वथ पस्य विद्नेषोपपरयुपश्ध्य - 
(ष क [ ¢ 

सुपरुन्धिनित्यानित्यकायंसमाः ॥ 

गो. अ. ५आ-र२घु.२। 
अत्र समा इति स्या पुंसि च. तुल्यत्वाननिदे शस्य जात्यपेत्ञया ख्रीनिर्देशो 

वा प्रतिषेषापेक्तया वा पुंनिदेंशो वणनीयः, विशेषलक्षणसूत्रषु पुनः प्रयिण पु- 
लिङ्गनिरदेशो श्यते ख तु प्रतिषेधापे्तया तेषु व्याख्येय इति तद्याख्यानावसर- 
पव वदयामः। 

जातिव्युत्पादनपरीक्षा- 

५नन्वास्तां तावद्िरोषलक्षणवणंनम् इदमेव स्वादौ चिन्त्यताम्--किमथ- 
मेवंविधम्ुत्तरजातं शाश्च व्युत्पादते, 

एवंप्रकाराणां च धूलिप्रतेपसदृशानां सारेतरपरीक्षणक्तमविचक्तणोपेत्तणी- 
यानामख्दुत्तराणामानन्स्या्षतुविं शतिसंस्याऽपि शृथमिति मनसि महान्वि- 
स्मयो ऽस्माकम् , 

यदपि ब तर्वाध्यवसायसंरत्तणं तसप्रयोजनमभिधीयते तदपि न हृद्यंग- 
मम्, चसदु ततरोपन्यासेन त्वाभ्यवसायस्य संरक्तितुमशक्यत्वात् , 

श्रथ विकटाटोपप्रकटनपाटवोपहितापरसंमोहनदहारेण तद्रत्तणमास्थीयते 
तर्हि ष्ठीवितहसितांसमद् नकोपीनावरणविदारणचरणवस्फोटनाद्यपि व्युलाध- 
तामिह मोक्तविद्यायाम् 

तथा ऽपि चेदं विचायंताम् क जतिप्रयोगेः प्रत्यवस्थेयम् , सम्यक्साधने 
परेण प्रयुक्ते तदाभासे वा, न तावत्साधनाभासे तस्य हि येन निमित्तेनासिद्ध- 
त्वादिना साधनाभासत्वयुपनतं तदेव तत्र प्रयोक्तुयुचितं न जातयः, तेनैव च 
परः पराजीयते, नापि सम्यक्साधने तत्र प्रयुक्तानामपि तासामकिंचित्कायकर- 
त्वात् , न हि जातिप्रयोगकटटुषितमपि सम्यक्साधनमसाधनीभवितुमहति । 

श्रयेकान्तपराजयाद्ररं संदेह इति ताभिरुपक्रमते तत्रापि स तथोपक्रममाणः 
कमिव प्रस्याययेत्, नीतिविषस्तावञजानन्त्येव सोऽयं यथोचितमभिवदितुमपार- 
यन्किमप्यालजालमालपितु प्रवृ त्त इति, शाकरिकादिप्रत्यायनायं तु प्रत्यन्तगहव- 
रजनपदेषु पराम्यसदसि लाभादिकामस्य कस्य चिसप्रयोजनवद्भवेदपि कदा चिन्न 
तु मोच्शाङे तथाविधोपदेशः पेशल इति" । 

अत्राभिधीयते--समाहितमेवेद्भगवता सूत्रकारेणेव ततत्वाध्यवसायक्षरकत- 
शां कण्टकशाखापरिवरणघदिति वदता, जस्पवितरडङ्गभूतानि अ च्छला- 
दीनि, तदु कं -(छलजातिनिम्रहुस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः इति, भष्यदृदुप्याह- 
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(छलजातिनिग्रहस्थानानां पृथगुपदेश उपलक्षणाथउपलक्षितानां स्ववाक्ये परि- 
वजनं परवाक्ये च पयंनुयोगः जतिस्तु परेण प्रयुञ्यमानायाः सुवचः समाधिः 
स्वयं च सुकरः प्रयोग" इति, यदा हि मूमुक्तोरागमाद्ा युक्तितो वा तच्वज्ञानमु 
त्पन्नं न चाद्यापि भावनाभ्यासप्रसादसमासादितद्रहिमातिशयं वतते तस्यामव. 
स्थायां यदि केन चिक्किमप्यनुमानप्रायमभिधाय तदा व्याङकीक्रियते सदासौ 
विदितयुक्छागमगोरवो ऽपि सपदि तदुत्पादिते तर्वज्ञाने मनागसंभावनालेश- 
मिबाधिगच्छेत् , तस्मिन्वा दृढप्रत्यये ऽपि तत्पाश्ववर्तिनः शिथिलास्था भवेयुः, 
भतो भगिति स दूषणमपश्यन्परतिपत्तं जातिप्रयोगैरप्यसो शमयेदेव नोशासीते- 
सयुक्त जल्पलद्षणे, परोदिता वा आती; प्रस्यभिक्ाय तत्कणमेव परिश्रेदिति 
सफलं जातिग्युतपादनम् , यथा क बिद्चिरव्युपरसस्य सं्रतुद्धिधमानकोमलाङ्क 
रनिकरदन्तुरितसीमनि केरे तदुपद्रवो दर ततरगामिनो यतः कुतश्चन चलुष्प. 
दाद् दविपदा ऽभिशङ्कचते इति तत्परिहाराय समन्ततो निरन्तरकरण्टकशाखा- 
संततिषरिचरणमाधीयत एवमिष्ापि जात्यादिप्रयोगः, वदास तवाभ्यवसा, 
यसंरक्ञणं कतंव्यम् । 

यत्तु विकल्पितं छ जातिः प्रयोगः सम्यक्साधने तदाभासे वेति, तदुच्यते- 
सम्यग दृषणमपश्यता किल जात्यादि प्रयोक्तव्यं तच्च सम्यक्साधने सदमावा- 
हैव भवतु साधनाभासे वा प्रमादादिना वेति को ऽत्र विशेषः, मुमुक्षोस्तु क्ञात. 
त्वस्य तत्परतिकूलवादिना फेन विदाच्चिप्रस्य ततप्रयुक्ते तखप्रतिक्तेपमलास्सा- 
धनाभास एव सम्यग दृषणमपश्यतो जातिप्रयोगावसरः, ज्ञात्वापि साधनाभा- 
सतां यथा तथा सस्वरमेव निभसस्यतामयं दुराचार इति पाश्वस्थितसुकमारम- 
तिशिष्यजनोत्साहजननाय जात्थाद्याडम्बरविरचनमुचितमेव सुखुक्तोः, सुसुक्तं 
प्रति च शास्रारम्भादाक्रम्येन तदपेत्तया साधनाभासविषय एव जातिप्रयोगः, 
त एव च भाष्यकृता प्रथमं साधनाभास एव जाव्युदाहरणं दशितम् , लाभा. 
दिकामानां तु सम्यक्साधने ऽपि प्रयुक्ते युक्तं एव जात्याघ्युपक्रमः, इतरथा हि 
निःसंशय एव पराजयः स्यादित्येतच्चानुषद्गिकं प्रयोजनमित्य च्छ् । 

यत्पुनरमिहितमसदुत्तरकथने कथं न चपेटादिकं प्रय॒ज्यतै इति, तदप्यलत्त- 
ॐ „ 

स्यात्यन्तमतौकिकस्वात् , लोको हि तदेवं मन्यते-- 
नूनमेष न जानाति वक्तं सटशयुत्तरम । 
चन्यथा वाचमुत्सृज्य पाणिना प्रहरेत्कथम् ॥ 
खेदयेद्रादिनं यस्तु हस्तपादादिचापलैः । 
स स॑सद्यच्यते सद्भिभण्ड एव न परिडतः ॥ 
जात्योपक्रममाणस्तु न तथैव विस्यते । 
न हि संदृषणच्छाया तत्रात्यन्तमसंगता ॥ 
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तन्न कोपीनषसनापासनादिसाम्यं जात्युतराणामिति, यत्त कस्त; प्रत्याय्य 
छ इति न सवः सवश्चकपो भवति न च शाकटिकतुल्यः , सन्ति हि मभ्यमद्- 
शावतिनो जनास्व भाराधयिष्यन्त इत्यलं प्रसङ्खेन । 

यद्पुनरसदुत्तरयाणामानन्त्यारकथं चत्तविशतिसंख्येति, तत्राप्युच्यते-सत्य- 
प्यानन्त्ये जातीनामसंकीर्णोदाहरणविवक्तया चतुविंशतिप्रकारस्वमुपवशितं न 
तु वत्संल्यानियमः कृत इति । 

तदत्र साधर्म्येण प्रव्यवस्थानमविशिध्यमाणं स्थापनाहेतोः तत्साधम्य॑स. 
मा जातिः, सा च साधम्यहेतौ वेधम्य॑हेवौ च प्रयुज्यते, वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं 
वैधम्यंसम। जातिः, दत्कर्पापकषौभ्यां प्रस्यवस्थानमुत्कषोपकष॑समे जाती इयेवं 
सवंत्र योऽयम् , स्थापनदेलुतश्चाविशेष्य्माणतवं जातिवाध्रभिप्रयेण तासां द्रघ 
श्यम् , जातिवादी श्येवं वदति यथा भवस््रयुक्तं साधनं तथेदमपि किमिति न 
भवतीति , श्रत एव हैतुप्रतिषिम्बनद्वारक एव जाव्युषन्यास इत्युक्तम् । 

साघम्यतेषम्यसमयोहक्षणे । 
श्रथ विशोषलक्षणान्याह, तत्र- 

¢ मै, © 9 ०५ © © ५ ० ^ अ, 

साभम्थवेषग्याभ्यायुपसहरे तद्धपविपययोपपत्तः घाधम्यवेधम्यंसपः। 
गो. अ,५ा.९ घ्, २। 

प्रतिषेधपिच्तया पुंलिङ्गनिर्देश इति तत्र तत्र द्रष्टव्यम् , साधरम्यण वधम्यंण 
वां साघनमभिधाय सिषाधयिषितपक्तोपसंहारे साधनवादिना इते साध्यधमवि 
प्ययोपपादनाय साधम्यंण प्रत्यवस्थानमविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधम्यं 
समः प्रतिषेधः , तत्रैव साधर्म्येण वधर्म्येण बोपसंक्षरे तथेव वैधर्येण प्रत्यव 
स्थानं बैधम्यसमः प्रतिषेधः । 

उदाहरणं तु अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकस्वाद् यस यज्नानन्तरीयकं व 
हृनित्यं रं यथा घट इति साधर्म्ये हेतौ प्रयुक्तं जातिवादी साधर्म्येशैव प्रत्य 
वतिष्ठते-- नित्यः शब्दो निरष्यवत्वाद् निरवयवं द्रन्यमाकादिशादि नित्यं र. 
मिति, न चात्र विशेषहैतुरस्ति घटसाधभ्योखयन्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्दो 
न पुनराकाशसाधम्यौत्निरवयवत्वा्नित्य इति, वेधम्यदेतावपि साधनादिना प्रयु 
क्ते नित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वाद् यदनित्यं न भवति तस्रयन्नानन्तरी 
यकमपि न भवत्याकाशादिवदिस्यत्रेतदेव पूवत साधम्यंवेधम्यंप्रत्यवस्थानदर- 
यमुदाहवेन्यमिति । 

यथां च कचिद्वसरे स्वयं प्रयोगो जातीनामुपयुऽ्यत इति तत्स्वखूपन्युत्पा 
दनमुपक्रान्तमेवं परप्रयु्छानां तासासुत्तरमपि वक्तन्यमतस्वदुव्युल्पादनाथमाह- 

गोत्वद्रोसिद्धिवषस्सिद्धिः ॥ गो. अ, ५अ.१७्. ३। 



ज।तिप्रकरणम् । १७७ 

साधम्यवेधम्यंयोरिदमुत्तरम् , यदि साधम्यंमात्रं वेधम्यमात्रं वा साभ्या 
धनं प्रतिज्ञायेत स्यादियमव्यवध्या वेश्च भवस्य क्तानामीदशामपि स्थापनषेतो 
रविशेषः, विशिष्टं तु साधम्यं वेधम्यं वा प्रयोजङमुन्यमानं नेवंविषेः प्रत्यवस्था- 
नेरुपहन्यते, यथा सत्यपि सत्तादिसामान्यसंबन्धे सत्यपि शुञ्ादिगुणक्तबन्धे स- 
त्रपि चलनादिकमयोगे न गौस्तथा तत्साघम्यौस्सिभ्यति अश्वादिवेधन्योदमा छि 
तवव्यभिचारिणो गोष्वादिसंवन्धादेव तयेहाप्यस्वलितनियमं साधम्यं वेधम्यं 
वा साध्यसिद्धिनिबन्धनं न साधम्यादिमात्रमिति। 

उत्कषममादीनां पण्णां लक्षणानि- 
साध्यदृ्टन्तयोधमेवि कराद् भयसाध्यत्वाचोस्कषाप कषे. 
ण्योवण्यविकरपमाध्यपमाः ॥ गौ. अ. ५ भा.१ पू, ५। 

हष्ान्तधं साभ्ये धर्मिणि योजयरन्नसन्तमध्यारोपगन्नुरकर्षेण प्रस्यवस्थानं 
यत्करोति स उत्कषसमः प्रतिषेधः, यथा अनि्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक 
त्वाद् घटवद् श्रनित्यः शब्दा घटवदेष मूर्ता ऽपि भवति न चेन्मृतोँ घटवदनिस्यो 
ऽपि तद्धर्मो मा भूदिति मृतस्य घमोन्तरस्य प्रसञ्जनमुत्कपः । 

रष्रान्तधमविकस्पेनेव साध्यधम्मिणि सिद्धस्यापि धमस्यापकषण प्रस्यव- 
स्थानमपकषसमः, पू बस्मिन्नेव प्रयोगे प्रटः खन्यु प्रयत्नानन्तरीयकस्वादश्रा 
वणोऽस्तु न चेदश्रावणो घटवद्निः्योऽपि मा भूदिति सतः श्रवणत्वस्याप- 
सरणमपकषः | 

ठ्यापनीये वर्यैः प्रतिपिपादयिषितः साष्यघमंः तद्विपर्याद्वणएयः सिद्धो 
रष्रान्तधमंः तत्रैत वशर्याव ण्य समो प्रतिषेधो भवतः, यदि शब्दो नित्यसेन 
वएय॑ते साध्यते घटो ऽपि वण्य॑तामिति वण्यंसमः, घटश्चेन्न बण्यते शब्दा 
ऽपि मा वर्णीयवण्यसमः । 

ध मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विक्रस्पसमः प्रतिषेधः, तत्रैव प्रयोगे प्रयला- 
नन्तरीयकं किं चिन्मृदु ₹४ दुकूलराडव शय्यादि कि चित्कठिनं कपरपरश्वधादि 
एवं प्रयत्नानन्तरी धक कि चिदनित्यं भविष्य्रति घटादि क्रि चिन्निव्यं शन्दादीति। 

उभयोरपि साध्यरष्रन्तयोाः साध्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसम 
प्रतिषेधः, यदि यथा घटस्तथा शब्दः प्राप्रं तहि यथा शब्दस्तथा घट इति 

_ शब्दश्चानिव्यतया साध्य इति घटोऽपि साध्य एव स्यादन्यथा हि नतेन 
तुस्यो भवेदिति । 

छ्मत्र पच्वानामुत्तसम्-- 
क्िंचत्ताधम्योदुपसह।रसिद्धमेधम्योदप तिषेधः ॥ 

ग्, अ. ५. आ. १ प्रू. < । 

२३ 



१७८ स्यायपल्लयाम् 

किजित्ताधम्यादुपसंहारः सिध्यति यथा गौरेवमयं गवय इति नतु स. 
वथा शूपभेदस्तयोः; कत्तं ` शक्यः, प्रमाणावगतस्वभावमेदानां भावानामितरे 
तरूपसंकरस्य कतुमशक्यस्वात्, एवं स्वप्रतिबिम्बसामथयुस्थिते स्वसाध्य 
मुह्थापयति स्थापनाहेतौ साध्यरष्रान्तयोधमविकत्पमापादयता वेधन्यं च किं 
बिद्भिश्धता प्रतिषेधः कतु लभ्यत इति । 

अथ षष्ठस्योत्तरम्-~ 
साध्यातिदेश्चाध दष्टान्तापपत्तेः ॥ गौ. अ, ५अ, १, ६ । 

यदुच्यते घो ऽपि शब्डवःसाध्यो भवत्विति तन्नैवम्, ोकिकपरीक 
काणां यरिमन्नर्थे बुद्धिताम्यं स टृटान्तः तेनाविपरीततया शब्दोऽतिदिश्यते 
यथा घटः प्रयन्नानन्हरीयकः सम्रनित्यः एवं शब्दो ऽपीति, एवं साध्याति, 
देशाद् शषटान्त उपपथमाने न सस्य साध्यस्वाभिधानमुपपते | 

प्राप्त्यपाप्निषमयोरक्षणे- 
पराप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्रस्त्याविरिष्टस्वादप्रप्याप्राधक्र- 

लाच प्रप्तयप्राप्निममो ॥ गो. अ. ५अा.१घ्रूऽ। 
परप्यप्राप्तिविकस्पनपूवंकमुभयत्रापि दोषापादनं प्रापवयप्राप्निसमौ प्रतिषेधो 

भवतः, देतो साधनवादिना प्रयुक्ते षर श्राह-सो ऽयं हेतुः प्राप्य वा साच्यं 
साध्ययेद् प्राप्य वा ! प्राप्य चेद् दयोलब्धस्वरूपयोरप्राप्निभवतीति किं कष्य साध्यं 
साधनं वेत्यविशेषः) प्राप्य तु साघकत्वमनुपपन्नमतिप्रसङ्गात् , न हयप्राप्य 
प्रदीपः प्रकाश्यं प्रकाशयतीति । 

अनयोरुत्तरम्- 
धटादिनिष्पत्तः पीडने चाभिचारादप्रतिषेध 

गा. अआ. ९. ८। 
नायं प्रतिषेध उपपश्चते उभयथाऽपि कारणस्य भावद्शनात् दर्डवक्रसु- 

व्रादिकारकाणि प्राप्य मृदं घटादिकायं निष्पादयन्ति रश्यन्ते श्रभिचारकमणा 
च श्येनादिना दूरस्थस्यापि शत्रोः पीडनं सम्पाधत इति । 

[> ० 

 प्रपङ्पतिशष्ान्त्मयोरक्षणे- 
दष्ठान्तस्य कारणानपदेक्चाखस्यवस्थानास्च प्रतिश्ष्टान्ते पसङ्ग- 

प्रविश््ठन्वसप्रो ॥ गो. अ. ५अ. श्र. ९। 
चत्र प्रसङ्गापाद्नेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रतिषेधः, पूर्वोदाहत एव हेतो 

यद्चनित्यत्वे प्रयत्नानन्तरीयकतवं साधनं प्रयत्नानन्तरीयकत्व इदानीं किं साधनं 
तत्साधने किमिति श्शन्तस्य षटादेरनित्यतायां कारणं कि चिद्१ दिश्यते तेन 



जातिपरकरणम् । १७९ 

तत्कारणन्वेषणातिप्रसङ्गाससङ्गसमो ऽयं प्रतिषेधः, प्रतिरृन्तेन प्रत्यवस्थानं 
परतिषृष्टान्तसमः । ए , 

यथा घटः प्रयन्नानन्तरीयकः सन्ननिवयो रघ्र एबमाकाशं प्रयत्नानन्तरीयकं 

नित्यं श्यते तदच्छब्दो ऽपि नित्यः स्यादिति, कः पुनराकाशस्य प्रयत्नानन्तरी 
यकं वदत् कूपखननादिना ऽऽकाशकरणं मन्वान एवं ब्रयादपि कथित् । 

(नन्वेवमपि ग्यभिचारोद्धावनमेतःसम्यगत्तरं नासदुत्तरभ्रक।रो जातिप्रयोगः" 
नेतदेवम् , न हि हैतोरनेकान्तिकत्वमुद्धा्रयन्नसो साघुरिव जातिवादी प्रत्यव 
तिष्ठते ऽपि तु ट्रान्तबलेन निव्यत्वमव साधयन्नुत्थित इति जातिप्रयोग एवा 
यम् , हेत्वाभासा अपि सरूपनिप्रहपुरःसरमपरहेतुप्रतिभिभ्बवस्मना प्रदश्य॑. 
माना जातितां प्रतिपद्यन्त एव । 
शत्र प्रसङ्गसमध्य वावदुत्तरमाह- 

प्रदीपोपादानप्रपङ्गविनिदत्तिवत्तप्रिनिबरृत्तिः॥ गौ.म् .५अ॥.१म्.१०। 
सिद्धं हि नाम साध्यते न सिद्धं प्रग्रतनवफल्यात् , सान्धकार सद्मनि 

पिटरादिपद्ाथदशनाय प्रदीपमुपाददते लोकिका न दीपद्शनाथं दोपान्तरषर 
म्परामाहरन्तीति, श्रन्तरेणापि हि वीपान्तराणि दृश्यत एव प्रदीपः, एवं लौ- 
किकपरीक्षकाणां घटादौ प्रयतल्नानन्तरीयकस्वस्य सिद्धतात्तत्र कारणापदेशो 
निष्प्रयोजन इति तस्मान्नायमतिप्रसङ्गापादनस्य विषयः | 

प्रथ प्रतिरष्रान्तसमम्यात्तरम्- 
परविदृष्टान्तहेतुत्े च नाहितुरृष्टन्तः ॥ 
गअ. ~ अ, १ घ्र १ ९ । 

परतिदष्टान्व एव साधकषबुद्धय। यदि त्वयोपन्यस्तस्तहि बिशेषहेतुबंक्तन्यो 
ऽनेन हितुना प्रविदृष्रन्त एव साधको न दृ्टन्त इति न चासौ विपे हैदुरुच्यते 
तस्मान्न प्रतिरृश्टान्तः सिद्धिष्टतुरिति र शरन्त एव साधका भव्रबि, प्रतिरृश्रान्त 
हतुतरेऽपि स्थिते सद्वहवुदषन्ता न हि साधकः स्यात् › न च तदृस्तीदयक्तमतो 
न हैतुरृ्न्तः, 

श्रथ यथा प्रतिदष्टान्तो न साधक एवं टष्रान्तोऽपि मा भुदिस्यनया 
नीत्या प्रत्यवतिष्ठसे हन्त तहि प्रतिदष्टान्तध्य तावदहैतुष्वं स्वकण्ठेन कथित 
भिति तस्मिन्नसाधके चान्त एव साधक इति । 

अनुत्पतिवमप्य रक्षणम्- 
प्रागुत्पत्तः कारणाभ।वाःनुत्पन्तिमपः ॥ 

गौ. अ,५अ. १ घ्. १२। 
अनुप्था प्रत्यवस्थानमनुतवत्तिसमः प्रतिषेधः) भ्राक्तन एव प्रयोगे जाति. 



१८० न्यांयमञ्चवाम् 

वाद्याह् श्रनित्य इस्युखत्तिधमंक उच्यते य ह तध्योदत्तेः पूवमु 
सस्या भवितव्यमनुखन्ने च शब्दाल्ये धर्मिणि प्रयत्नानन्तरीयकत्वं धमः क 
वर्ततामलन्धपक्तधत्तेश्च कथमनिव्यसं साधयतवसिद्धे चानिव्यते शब्दस्य बला 
जनिव्यत्वमेव भवति कारणाभावादिव्यनिव्यत्वसिद्धिकारण्य प्रयलनानन्तरीयक- 
त्वस्याभावादिव्यर्थः, तथा च शष्दोत्पादककारणामावादनुखन्ने शब्दे निराश्रयो 
हेतुरिति । 

श्रस्योत्तरम्- 
तथाभावादुसपन्नस्य कारणोपपक्तनं क।रणप्रतिषेषः ॥ 

गा. अ. ५अ. १ रु. १६। 
शब्दाल्यधर्भिणः सिद्धस्य सतो नित्यत्वमनिस्यतवं चा विचार्यते तदसिद्धौ 

हि नित्यत्वमपि क्य भवानभिद्धोत, उत्पन्नस्य चास्य तथाभावो भवति नानु- 
तन्नस्य, उत्पन्नः खल्वयं शब्द इति भवति नानुसन्नः, प्रागुखत्तेरलब्धारमनः 
किमुच्यते, ल्धस्वहपस्य पुनरनित्यत्कारणभ्रयुरतानन्तरीयकत्वसद्भावादुयुक्त 
एषायं प्रतिषेधः । | 

सशयसमस्य लक्षणप्- 
निस्यानित्यसवसाधर्म्यात्संश्चयसमः ॥ गौ. अ. ५ आ. ११्.१४। 

नित्यानित्यसाधरम्योपन्यासेन संशय।पादनप्रवणं प्रत्यवस्थानं संशयसम 
प्रतिषेधः, ्ननित्यः शब्दः प्रयल्नानन्तरीयकल्वादित्यसिमन्नेव हेतौ अस्ति श 
ष्वस्यानित्यत्वसाधम्य प्रय्नानन्तरीयकत्मस्ति च नित्येन सामान्येन साध- 
म्य॑मेन्द्रियकत्वमतः किमनिव्यसाधम्योसरयत्नानन्तरीयकस्वाद्निव्यः शब्द् उत 
नित्यक्ताधम्यदेन्दरियकत्वान्नित्य इति संशय एवं परः प्रत्यवतिष्ठते, न च साध 
म्य॑समप्रयोग एवायमाशङ्कनीयः संशयापादनप्रबणस्ाद्स्येति । 

सस्योत्तरम्- 

साषभ्यास्सिश्षये न संशयो वेधम्य।दुमयथ। वा संक्षये ऽत्यन्त- 
संशया नित्यत्वानभ्युपगमाच्च सामान्पस्याप्रतिषेषः॥ 

गां, अ,५अ. १, १५। 
श्याणुषो पुरुषो वेति स्थाणुपुरुषयोश्च साधम्योदृध्व॑त्वादेः संशयो भववि 

त तु शिरःपाण्यादिवेधम्योतप्यु त ततो ऽसो निवत्तते यदि पुनरुभयथापि सा 
घम्योविव वेधम्याद्पि संशयः स्यात्तथा सत्यनन्तसंशयः प्राप्नोति, इह च वि 
रोषदशंन्थानीयमनित्यतासाधनं शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकत्वमस्तीति नित्यत्व 
सामान्यगतं संशयकारणत्वमिति नाभ्युपगम्यते तस्मादुप्रतिषेधो ऽयं नित्यसा 

मान्यसाधम्यनिबन्धनसंशयापादनसूपः | 



जातिप्रकरणम् । १८१ 

प्रकरणसमस्य ठक्षणम्- 
उभयस।घम्यासप्रकरियाैद्धेः भरकरणसमः ॥ 

गा. अ. ५अआ., १ भू, ५९। 
पक्तप्रतिपत्तो निणंयलक्तणे उ्याख्यातौ तावत प्रकरणं प्रकरणमनतिवत्त- 

मानः प्रकरणसमः प्रतिषेधो भवति, पुवस्मिननेव प्रयोगे नित्यः शब्दो निरवयव. 
त्वादाकाशबदित्येवज्ायतीयकं प्रतिग्रयोगमुषन्यस्यन्खपच्ञमुत्थापयति जाति. 
वादी, साधम्यग्रहणं चोपलक्षणं वेधम्यणापि प्रतिप्रयोगोपन्यासे प्रकरणसम एव 
प्रतिषेधो भवत्युभयवेधम्यासक्रियासिद्ध प्रकरणसम इति, मलहतावपि साध 
म्येण वैधर्म्येण वा प्रयुक्ते प्रयागद्रयमेतदेदितव्यम् , 

“ननु ते एवते साधम्यवेधम्यसमे जाती साधम्यहेतो वेधम्यहेतौ वा प्रयु्य 
मानत्वाश्च तवाच्िते इति ताभ्यामव गतत्वान्नाभिनवा ऽयं जातिप्रयागः चतस्न 

शेता जातय इत्येकत्वमपि न सङ्गतम"” 
उच्यते-तच्र परपक्ञप्रवणप्रतिपेधतयेव प्रस्यवस्थानमुदाह्तमिहैव साधन. 

न्लाययेति, श्रत एव प्रकरणसमो ऽयं जातिरनित्यपत्तवत्नित्यपक्ञो ऽपि प्रति. 
क्रियते ऽस्यामिति, उद्धाव्रनभङ्गिमेदाश्च ज(तिनानातमसङ्कीणोदाहरणविवक्षया 
चतुविंशतिभेदत्वं वस्तुतस्तु तासामानन्व्यमिव्युक्तम । 

श्रव्रात्तरम- 
प्रतिपक्षासक्रणसिद्धः प्रतिषधानुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तः ॥ 

अ. ५ आ. * बरु. १७। 

निणंयोत्प्या प्रकरणं पयवसितं भवति प्रागुक्तनिणयात्तद्वस्थानमेष 
तदिह प्रकरणमुत्थापयता भवताभयसाधम्य तदुत्थापनकारणमभिहितमुभय 
साधम्यास्रक्रियासिद्धेरिति घ्रवता उभयसाधम्य' च मदुक्तमपि साधम्यमस्त्येव 
श्मन्यथोभयशच्दायः कः, एवं च तदभ्यनुज्ञातं भवतीति तस्परतिपेधो नोपप्ते 
प्रतिषेधोपपत्त वा नोभयसाधम्यः प्रकरणकारणं सिध्यतीति निणयासत्तिनि. 
मित्तं च प्रकरणोपरमाय न सि चिदुक्तमुभयसाधरम्यामिधानादिति। 

अहेतुमपस्य रप्तण^-- 
त्रंकास्यानुपपत्तहत)रहतुममः ॥ ग. अ. ~+ अ. १२ मू, १८। 

कालत्रयानुपपत्या हंतुमाक्तिप्य क्रियमाणः प्रतिषेधा तुसमो भवति 
हेतुः साधनं साधनं च माध्यासुव' साधनं तदसति साध्य कस्य साधनम् श्रथ 
पश्चाद् श्रसति साधने कस्येदं साध्यम् श्रय युगपत्साध्यसाधने भवतः न तक 
तयोः सव्येतरगोविषाणयारिब साभ्यसाधनमाबो भवेदित्ययं हतुरहतानं 
विशिष्यते । 



१८१ न्थायमञ्जय पू् 

धस्योत्तरम्- 
न हेतुतः साध्यसिद्धखेकारथासिद्धिः ॥ 
गो.भ्र,५अा. १६. १९। 

न तरेकाल्यासिद्धिः, कस्माद् ? हेतुतः साध्यसिद्धः उत्पत्तौ तावदयमपय॑नु- 
योगः पूरव॑सिदधेन दैतुना तन्त्वादिना प्श्वाद्वाबिनो ऽसतं एव कायस्य पटाद 
सिद्धिरिव्युक्तत्वात् , शबुद्धिसिद्धं तु तदसदिति ज्ञप्रावपि परिहृत एष दोषः उप. 
लब्धिहेतोरपलब्धिविषयस्य पृ वापरसहमावानियमाद्यथादशनं व्यवस्थेति प्रमा 
णपरीत्ायामभिध।नान् दश्यते च निवंतनहेतुना निवंतंनीयस्य निवृ्तिरुपलन्धि- 
हेतुना चोपलम्यश्योपलम्भ इति भमाणसिदधे वस्तुनि को ऽयमाक्तेप.। 

प्रविषेषे च तुस्यो ऽयमनुयोग श्याह- 

प्रतिषेधानुपपततेश्च प्रतिषेद्धङपाभ्रातिषेधः ॥ 
टै 

आ, गा. ५ अ. रु. २० 

प्रतिषेधो ऽपि प्रतिषेध्यापू ब पश्चारसह वा भवेदिति विकस्प्यमनि नप्र. 

तिषेभ्य प्रतिषेद् पुु्सहत इति । 
अथावत्तिसमस्य रक्षणम् - 

अर्थापतितः प्रतिक्षपिद्दरथापत्तितमः॥ अ, ५अा. १. २१ 
श्मथोदापद्ते प्रतिपक्तसिद्धिरित्येवं क्रियमाणः प्रतिषेधो ऽथोपत्तिसमो भ- 

बति, पूवं िमननेव भ्रयोगे यदि धघटसायम्यास्रयन्नानन्तरीयकल्वादनित्यः शब्दः 
अयादापद्यते आकाशसाधम्यौन्नित्य इति, श्रसिति चास्य नित्येन साधम्यमाक्षा- 
शादिना द्रव्येण निरवयवस्वमिति, उद्वावनपरकारमेदाश्च जातिभेद इत्युक्त । 

अध्योत्तरम्- 

अनुक्तस्थार्थादापततेः पक्षहनेरुपपत्तिः ॥ अ. ५ आ, १, २२। 
शनुपपादितसाथनमनुक्तमथोद।पथत इति वदतः पतत्ानिरप्ुपपधते मा- 

मक्ानित्यपड्सिद्धौ हि सत्यामथोदापश्ते तावकस्य नित्यपन्तस्य हानिरिति । 

दोषान्तरमाह- =, 
अनेकान्तिकस्व।चाय।पत्तेः ॥ अ. ५ अ. १.२३ 

उभयपक्षसमर्थेयमथापत्तिः विपययेणापि प्रया शक्घत्वात् , नित्यः श- 
षदो निरबयवस्थादिस्येवमप्ुकतं शक्यं व कं यदि नित्याकाशसाधम्यानिरवयव- 
ह्वानित्यः शब्दः अथोदापदयते यदनित्यघटादिसाधम्योन्भयज्ञानन्तरीयकत्वाद्- 
निस्य इति-न खेबमपि काचिदथसिद्धिः न खलु वे घनस्य प्रावृणः पतनमि. 

युक्त ऽयादापथते द्रवस्य वारिणः पतनाभाव इति । 



जातिप्रकरणषू । १८३ 

आविशेषसमस्य रक्षणम्- 
एकधमापपत्तरषिशेते पवो विरोषपसङ्गात्स द।वोषपतेर- 

विषमः ॥ अ, ५अ. पर्, २५। 
अविशेषोपपाद्नेन प्रत्यवस्थानमव्रिशेषरसमः प्रतिषेधः, यदि शब्दघदयोरे+ 

कधमः प्रयतानन्तरीयकत्वमस्तीति तयोरनिस्यत्वाविशोष उच्यते तहि सषंभा- 
वानामविशेषप्रसङ्गः, कथं सद्वावोपपत्ते. सत्तासंबन्धादित्यथंः, सो ऽयमविशेषः 
समः प्रतिषेधः | 

पएतस्योत्तरम्-~ 
क चिततद्धर्मोपपत्तेः क चदमुपपत्तेः प्रतिषेधाभवः ॥ 

गा, अ.५ आ, ११६. २९५। 
क चिदविशरोषापादनहैतुरुपपथते धमः क चित्त नोषपश्त श्येवमयमप्रति 

वेधः, शब्दधटयोरेको धमः प्रयतानन्तरीयकृरव मस्ति येन तयोधंमौन्तरमविरो 
वरूपमुपपद्यते न तु सवभावानामीषटशमविशेषकारणं धमजातमस्ति , यत्त स 
द्वाबोपपन्तेरिति तेन कि धमोन्तरमविशेष्ररूपं साध्येत श्रनित्यत्वमेवं चेत्तष्ययं 
प्रतिज्ञां ्यवतिष्ठेतानित्याः सर्वे भावाः सस्वादिति, न चायमनुपपत्तः ट्ट 
न्तानुपपत्ते, सवंभावानां प्र्तीकृतत्वाद् दृष्टान्तो न कश्चिद्वशिष्यते, न च प्र 
तिज्ञातेकदेश एव ट एरान्तीकतुं शक्यते सिद्धमाध्यभेदात्साभ्यः प्रतिज्ञातो ऽथो 
भवति सिद्धश्च दृष्टान्तः, न च टहष्रान्तरहिता हतुः स्वसाध्योपस्थापनसामथ्य 
मश्नुते, न च सौगतोक्तनीतेया नित्येभ्यो व्यापकानु पलम्भ्या स्वं व्यावतित 
मनित्येष्वेव प्रतिष्ठां लभते येव विपनक्ताद्यावरृत्तिः स एव साध्येनानु गम इति बव 
तव्यम् , तन्नीतेः प्रागेव प्रतिक्तेपात् , प्रत्युक्तं हि विस्तरतः त्णभद्गसाधनमिष्ति, 
छि चिद्धि सत्वयोगि भावरूपमनित्यं भवति रि चिन्नित्यमिति नायमेकान्वः 
सत्वादनि्याः सवभावा इवि, शपि च सवभावानामनित्यत्वे साभ्यमाने तद् 
न्तगतत्वाच्छष्दस्याप्यनित्यत्वमभ्युपगतं भवेदित्येवमप्ययमप्रतिषेधः । 

उपपत्तिसमस्य लक्षणम्- 
उभयक।रणोपपक्तेरुपपत्तिसमः । भ. “ आ, रमु. २६ 
उभयकारणोपपत्या पक्ञद्वयोपपत्तिवणनमुपपत्तिसमः प्रतिषेधः, यथनि- 

त्यत्वकारणं प्रयनानन्तरीयकत्वमुपपद्यते शत्दस्येत्यनित्यः शब्दो नित्यत्वकार 

मपि निरबयवत्वमस्योपपद्ते इति नित्यः घ्याद् उभयत्रापि कारणोपपत्ते 
ननु सवेयं साधम्योदिसमा प्रकरणसमा वा जातिन मेदान्तरम्” मेवम् 

उद्वावनप्रकारेण मेदातरपन्तोपमद बुद्धया साधम्योदिसमा जातिः प्रयुज्यते पक्ता 
न्तरोत्थापनास्थया प्रकरणसमा श्रप्रतिपत्तिपयवसायित्वाशयेनेयमुपपत्तिसमेति । 



१८७ न्पायमञ्नयाम् 

च्रत्रोत्तरम्-~ 
उपपत्तिकारण।नुङ्गानादप्रातिषधः । अ. ५. अ, १. २५ 
उभयरकारणोपपत्या प्रतिष्ेघमभिद्धता पत्तद्रयक्रारणोपपत्तिरन॒ज्ञाता भवति ` 

खा चेवृनुज्ञाता कथमेकतरपतत प्रतिषेधः, एकतरपक्तप्रतिषेधश्चेत्कथमुभयकार- 
णोपपत्तिः उभयपन्तकारणोपपत्तिरेकतरपन्प्रतिषेधश्चेति विप्रतिषिद्धम् , व्याघा- 

तद्व तसपरतिषेधो विकल्पयिष्यत इति चेःसमानो उ्याघातस्तेन हि परपत्तवत्स्व- 
पृत्तो ऽपि प्रतिन्यत एव न हि व्याघात एकं पक्ञं साधयत्येकं बाधत इति । 

उपलाम्धतमस्य रक्षणम्- 
निरदिषटकारणामावेऽप्युपरम्भादुपरुष्थि ममः प्रतिषेधः ॥ 

गो. धू, अ. ५अ, प्र् २८। 
यदैतव्नित्थतायां शब्दस्य प्रयन्नानन्तरीयकत्वं कारणमपदिष्ठं तस्याभरव- 

ऽपि प्रषलप्रभखनजवभञ्यमानजरत्पादपपातप्रभवे शब्दे दश्यत एवानित्यत्वम. 
नयत्रापि विद्युदादो विनाऽपि प्रयस्नानन्तरीग्रकस्मुपलभ्यत एवानित्यतेति । 
श्त्रोत्तरम- = 

कारणान्तरादपि तद्धमापपत्तरप्रतिषधः ॥ 
गौ. भू, अ.५अश१ बर् २९) 

शत्रेतावदेव तावदक्तव्यं सपक्कदेशव्रत्तितवमिदमस्य हेतोरुद्धावितं न च 
सपौकदेशवृत्तिरगमकः, प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वप्रतिवद्धं न पुनरनि्य- 
तवं प्रयल्नानन्तरीयकतेन यत्प्रयत्नानन्तरीयकं तदनिस्यमिति हि व्याप्निनं तु 
यद्निप्यं तप्रयत्नानन्तरीयकमिति, यथा यत्राभ्भिस्तत्र धूमो न यत्र धूमस्तत्रा- 
निरिति, एषं प्रयत्नानन्तरीयक्रत्वमन्तरेण समीरणएपात्यमानवनस्पत्यादिश्द 
विदयुदादौ वा येयमनित्यतोपलग्धिन सा तस्य हैतुतामपहन्तीति, श्रपि च 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति कारणाद् उत्पत्तिरियमभिधीयते न तु कारणं निय. 

म्यते प्रयल्न एवेति तत्र पवननोदनजनिततरुशब्दवत्स्यपि प्रयते कारणान्तरं 
तदुत्पादुकम्भविष्यति कारणान्तरजन्येऽप्यनिर्यतवं शब्दे बिद्यदादौ वान ति. 
रुदमिति, कथं पुनरिदमव गम्यते प्रयलादिभिरसन्नुलाध्ते शब्दो न पुनः 
सन्नमिष्यञ्यत इतति, सतोऽनुपलन्धो निमित्ताभावात् , श्रावरणं निमित्तमिति 
चेन्न, मूलोदकादिपु मृद् इव शब्दे कस्यचिदावरणस्याग्रहणात् › तस्मान्न मू- 
लोध्कादिना तुस्यः शब्द् इ्यसन्नेव प्रयलनादिना क्रियते इति । 

अनुपकन्पिसमस्य रक्षणम् - 
तर्नुपरभ्बेरनुपरम्भाद म(वमिद्ध) तदिपरीतोपपतेरतुपरम्विसमः 

प्रतिषेषः ॥ गो. घु. अ.५अआ.१ घ् ३०। 



जातिप्रकरणम् । १८५ 

यदुक्तमावरणानुपटडम्भादसत्याश्चानुपलम्भादसतयावरणे प्रागुशारणादसन्ने. 
व शब्दः प्रयत्नेनाभिनिवत्यंत इति तदयुक्तमावर्णानुपलन्पेरप्यनुङछम्भांत्तस्या 
श्वानुपलम्भाोदभावः भ्रनुपलब्धेरभावादुपलब्धिभंवति प्रतिषेधद्रयेन विधेरेव प्र 
तीतेः, श्रावरणोपलब्धेश्चावरणसत्ता सिभ्यतीति प्रकृतमेव शब्दस्याप्रहणं 
नासत्वकृतमिप्यभिन्य खकरवङतमेवास्य प्रयत्नादि कारणमिति । 

द्मस्योत्तरम्-- 
जनुपरम्भात्म(क)त्वादनुपरम्बेरहेतुः ॥ ग, चू. अ. ५ आ. भ्रु ११ 

आवयरणानुपलब्धिनीरस्यनुपलग्येरिति योऽयं हेतुरुक्तः स न हेतुः अनुष. 
लम्भस्वभावस्वाद नुपृलन्पेरपलम्भप्रतिपेधाथकत्वादिव्यथेः, श्रसित्वित्वनास्तिते 
हि भावानामुपलम्भानुपलम्भाम्यामवस्थाप्येते यदुपलभ्यते तदरिव शशवद् 
यश्नोपलभ्यते तन्नास्ति तद्िषाणवत् , नोपलभ्यते च शब्दश्यावरणं मूलोदका- 
दैरिव मृ्तिकेत्युपलम्भान्नास्तीति गम्यते, श्रनुपनम्भो ह्ययमावरणविषयो 
नानुपलग्धिविषयः स श्रावरणस्यैव भावं गमयति नानुपलब्येरिश्यनुपलब्धेभौ.- 
वादावरणमेव नास्तीति । 

हान वेकट्पानां च मावाभावसबेदनादष्यात्पम् ॥ 
गो. मू. श्र.५अआ. ११. ३२। 

ज्लोनविकल्पाः प्रतीति प्रकारास्तेषां भावाभावौ प्राशिसंतेश्ो भवतः, श्रि 
मे ज्ञानं नास्ति मे ज्ञानभिव्येवं सवः प्रस्यक्तानुमानागमज्ञानानि प्रमाणफलानि 
घ्मरणसंशयादिज्ञानानि च प्रमाणफलान्यनुभवतीति, सा चेयमावरणानुषल- 
ग्धिरपलन्धिवदभ्यारमं खंत्रे्यते नोपलभे शब्दस्यावरणं मदमिव मूलोद्कादे. 
रिति, तदेवं बाह्मपदाथंभावाभाववदान्तरज्ञानभावाभावयोरपि प्रत्यक्तत्वादपय- 
नुयोगोऽयमनुपलन्पेरनुपलम्भादात्ररणमस्ति शब्दस्येति तस्मासगुश्चारणादस- 
न्नेव शब्द इति सिद्धम् । 

अनित्यसमस्य रक्षणम् -- 
साधम्बात्तरपधर्मोपपक्तः सबानित्यत्वपसङ्गादनित्यसमः॥ 

गो. मू. अ. ५ आ. १ मर ३३। 
सवंभावानिस्यत्वप्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमः प्रतिषेधः, अनिस्येन धटे. 

न साधम्यंमरित शब्दध्येति तस्यानित्यल मुच्यते वहि सवंभावानामपि घटेन 
किमपि साधम्यंमस्तीति सवं एवानित्याः स्युः, भ्रविशेोषसमैवेयं जातिरिति चेत, 
तत्र हि सत्तायोगात्सवंभावानामविशेष श्रापादितः शद् तु घटसाधम्यौदेवानि. 
त्यत्वमापादितम् इति उद्धावनभङ्गिमेदाश्च जातिनानात्वमित्यसछदु च्म । 

4.1 



१८६ न्यायमन्ञयाम् 

शत्रोत्तरम-- 
साकम्यदप्रसद्ः पतिवधामाद्धः प्रातष परत्ताथस्थतत् ॥ 

गाप, अ. ५ आ. ११, ३४ 
तिप्रसङ्गमापादयतो द्येतद्विवस्ितं घटसाधम्यौदसिद्धिरनिव्यत्वस्येति 

यदि च घटसाधम्योदनित्यत्वस्यासिद्धिस्तहिं तावकस्यास्य प्रतिषेधवाक्यस्यां 
प्यसिद्धिः प्रतिषेध्यवाक्यसाधम्योत् , श्चस्ति हि प्रतिषेधवाक्यस्य प्रतिषेध्येन 
साधम्यं प्रतिक्षाधुवयवयोगिष्वमिति, किं च~ 

हष्टान्ते साध्यमाघनमावन प्रतिज्ञातस्य धर्मस्य हेतुख त्तस्य 
साभयथा मवन्नाविक्षषः ॥ गा. मु. अ, ५ चा, ११, ६५ 
न हि साधन्यमाग्रं साधनं भवति अपि तु रश्रन्तधर्मिण्यवधृतसामध्य 

साध्य" वेधम्य' धा तथाविधं चेत्सवंभावानामस्ति भवतु तेषामनित्यखं को 
होषः नास्ति वेको ऽयमतिप्रसङ्कः, न हि ह्रान्तधमिणि प्रज्ञातसामध्य' सा- 
धम्यमुभयथा भवति पक्तान्तरं स्प्रशति तेन साधम्यविशेषस्य हेतुत्वात्तस्य च 
सवत्रासंभवान्न सवानिः्यस्वम् , श्रविशेषसमायां जातो यत्साघनमुकतं तदि. 
हाहि वक्तव्यमिति । 

नित्यपपस्य रष्रणम्- 
नित्थमनिस्य भावादनित्ये नित्य(त्वो)पपत्तनित्यसपः॥ 

गा. भू.अ.५अआ. १ पु, ३६ 
अनित्यत्वसाध्यधमंस्वरूपविकस्पनेन शब्द नित्यत्वापादानं निव्यसमः प्रति. 

षेधः, श्रनित्यः शब्द् शति प्रतिज्ञाते सति जातिवादी विकल्पयति किमिद. 
मनिःथ्वं शब्दस्य निव्यमथानित्यमिति, यदि तावदनित्यं तत्कदा चितप्रच्य- 
वते ततप्रचरुतेनित्यः शब्दः, श्रथ नित्यमनित्यत्वं ति धमंस्य निव्यस्वात्तस्य 
च निराधारस्यानुपपत्तस्तदाश्रयस्य शब्दस्यापि नित्यत्वमनित्यते हि शब्दे 
विनष्टे न तदाधारे धमो वतेतेति । 

सस्योत्तरम- 
भरतिषघ नित्यमनित्य भावादनिस्यत्वोपपत्तः प्रातिषेधाभाषः ॥ 

गो. चू. अ.५अ. १. ३७ 
परतिषेध्ये नित्यमनित्वस्य भावश्चेदुच्यते तदनित्य एवासावुक्तो भवति 

नित्योपपस्तश्ब तरप्रतिषेधो नोपपद्यते नित्यमनित्यत्वं शब्दस्येति च त्रबीषि 
निष्यवां च तथोगादस्योपपादयसीति महानयमायुष्मतो भमः, अथ निरथि 
करणो धमः कथं स्यादिति तदुच्यते भनित्यत्वं हि नाम निरोधः प्रभ्वंखाभाव 



जातिमकरणम् । १८७ 

इत्यनथान्तरम् , श्रनिव्यत्वादभाव इति तु व्यवहारमात्रम् , सा चेयमनिव्यता 
शब्दावच्ित्ना न शब्दाधिषकरणा न खदु घटाभावो घटाश्रितो भवितुम्ति 
भावस्वभावा हि धमा धम्याभरिता भवन्ति नाभावः अभावस्त्वात्नितो ऽपि 
न प्रतियोग्याश्चितो भवति कि खथान्तरवृत्तिमूप्रदेश इव घटाभाव इति नित्या 
नित्यतविरोधाश्च, नित्यत्वमनिव्यत्वं चकत्र घमिणि विरुप्यते तत्कथमभिषीयते 
नित्यमनित्यत्वस्य भावानित्यः शब्द् इति । 

कार्यमस्य कक्षणम्- 
प्रयत्रकायनिकत्वात्कायेसपः ॥ गौ. षू, अ.५ अ. १ घ्र. ;८ 

प्रयत्रकायनानास्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कायंसमः प्रतिषेधः, अनित्यः श- 
द्; प्रयज्नानन्तरीयकत्वादित्युक्तं पर श्राह प्रयन्नष्य हि कायंदरैविध्यमुपलन्धं 
फं चिदसदेव प्रयत्नेन निव॑तंते यथा घटादि फ चित्सदेवावरणःयपनयनादिना 
प्रयतल्नेनाभिग्यञ्यते यथा मृदन्तरितमुदकादि, एवं प्रयत्ननानात्वादि् प्रयत्नेना- 
विद्यमानः शब्दो निर्व्॑य॑त घटवदुत विद्यमान एवाभित्यभ्येत मृदन्तरितसलि- 
लादिषिदिति संशयः, न चेयं संशयसमा जातिष्त्वथविकल्पनेनेक्ट प्रयवस्थाना 
त् , तथा हि निरवयवत्वाद्याकाशसाधरम्योपन्यासेन संशय श्रपादित हह तु 
साधनाय क्तप्रयत्नानन्तरीयकत्वक्ट्वथनिरूपणेनेति, उद्वावनप्रकारभेद्श्च जा 
तीनां वेचित्यकारणमित्युक्तमेव । 

द्रत्रादाहरणम- 
कायौन्यत्वे प्रयन्नदितुत्वमनुषरग्िकारणानुपपत्तः ॥ 

गो. ष्, अ.५अा.१ब्. ३९ 
यथपि प्रयत्तक्ायोन्यत्वमुपलभ्यते तथा ऽपि प्रकृते शब्दे प्रयलस्याभि 

व्यक्तावहेतुं न प्रयत्नतः शब्दमभिव्यनक्ति छि त्वभूतप्रादुभोवमेव विधते 
कस्माद् श्रनुपलन्धिकारणानु पलब्धः यत्र हि सतः पदाथस्य प्रयत्नोऽभिष्य 
क्षितुस्तत्र तस्य खतः सलिलादेरनु पलन्धिकारएम्ति मृदादिग्यवधानं तद् 
पोहृमाचरता प्रयत्नेन तदभिव्यक्तिः सम्पथते शब्दस्य तु न कि चिदूनुपलभ्धि 
निबन्धनं व्यवधानादि संमबतीति वणितमतस्तस्या्तत एवात्मलाभनिमित्तमु 
श्ारणादिप्रयत्नो न सता व्यक्तिनिमित्तं तस्मादनित्यः शब्द इति स्थितम् , 

तदेषमनेन चतुविंशतिजा्युदा्रणप्रतिसपाधानोपदेशवत्मना शब्हानित्य 
हसाधने परकीयमुपालम्भजातमेवंप्रायमसख्िलमपाडतमाग्रसेकपिदृतपणन्यायेन 
मवति मगवता सूत्रकारेण, इद मपरमिद्ानीमुपदिश्यते चतुविंशतावरपि जातिषु 

आतिबादिना प्रयुखाञु मूलसाधनोतादी विस्यष्रानुमानोदन्वपरीक्चषणपुरःसंरं 
जस्यमेवो्तरं ेममिदषीत न तु जाविश्रयोगानुक्ारिदुरुक्सलाप्वा 



१८८ न्यायमसयाम् 

पलेन षटपर्ती ्रवतयेत तस्यां हि पर्तुताथा्मयोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धि- 
रसद्रादित्वात् , 

कथं पुनः षट्पक्ती पवतत इति तत्पथं दशयितुमाह-- 
प्रातिषेषेऽपि समानो दोषः ॥ गौ. घ्. अ,५अ, १ सु, ४० 

स्थापनादेवुबादिना प्रथमपत्त्येन स्थापनाहेतुः प्रयुक्तः अनित्यः शब्दः प्र 
यन्नानन्तरीयकृत्वादिति, ततोजातिवादी द्वितीयपन्तस्थः प्रयतकार्यानेकत्वादिति 
्रयलनानन्तरीकैस्वमभिव्यङ्गचे ऽपि शब्द मवतीति हेतोरनेकान्तिकस्वमित्याह्, 
तदधुना ठृ तीयपन्तस्थः स्थापनाहेतुवादी यदि यथोपदिष्टमावरणानुपलब्धिकर- 
ममनुस्भरत्य विशेषमुपदशयन्ननेकान्तिकतामुद्धरति सतस्तावत्येव पयंवस्यति क- 
थेति चतुथौदिपक्तावसरविरहान्नावतरप्येव षट्पक्ती, यदि तु तं क्रममप्ायेव 
तृ तीयपक्षस्थो ऽसौ वदति हेतोश्चेदनेकान्तिकतवमुद्धावयसि श्नेकान्तिकत्वाद् 
साधकः स्याहिति नन्वयं तावकः प्रतिषेधो ऽप्यनेकान्तिकः किं चिलसरतिषेधति 
करि चिन्नेति हेतोः साधकत्वं प्रतिषेधति न खकूपमिति श्रत एवेत्थं प्रति- 
वेधस्यानेकान्तिकता सो ऽपि हि नाभित्यचिपत्तमेव सखाधयेसपरतिपक्ते ऽपि प्रय- 
साफस्योपपत्तेरुभयत्रापि च विरोषहेतोरनपदेशात् , एवमनेकान्तिकत्वमभि. 
हितवति साधनवाविनि प्रतिषेधवादिनाो ऽपि वचनावस्तर इत्यवतरति षटूपक्ती । 

स हि चतुथपक्तस्थ एवं वदति- 
पातिषेधातेपरातिषेषे प्रतिपेधद।षवह्।षः ॥ 

गोचर. अ.५ भा. १, ४१ 
विविधः प्रतिषेधो विप्रतिषेध इहोच्यते न व्याघातः प्रकृवसद्गतेरभावात् , 

यो ऽयं प्रतिषेधे ऽपि समाननेक्षान्विकवोष उच्यते स प्रतिषेधप्रतिषेधे ऽपि 
मवसपरयुक्तं समानः सो ऽपि पूवंवदनैकान्तिक एवेति, ततः पञ्चमं पक्तमवल- 
म्भ्य मूलसखाधनवादी मतानुक्ञामुद्धावयति सा च- 

मरतिषेषं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधबिप्रातिषेषे समानदोषप्रसङ्गो भ 
तानुङ्घा॥ गोष. ज. ५ आ. १्. ४२ 

प्रतिषेधे ऽपि समानदोष इति समुद्वावितं दोषमनुदधत्य तं प्रतिषेधं सदो. 
षमभ्युेत्य मदु प्रतिषेधे विप्रतिषेधे समानदोषप्रसङ्गमापादयतस्ते मतानुक्षा 
निप्रहस्यानं भवसि, चोरो भवानित्यमियुक्तेन चोयमात्मनो निराकरणीयं न तु 
भवानपि चोर इति परः प्रतिपत्तव्य इति, एवं पथ्चमपक्तस्थे मृटसाधनवादिनि 
कथितवति परः षष्ठं पक्तमास्थाय पुनरभिधसे यदि स्वपक्तदोषानुद्धरणपुरस्सर 
परपक्षदोषोपादानोपनतमतानुज्ञानिप्रहम्थानपात्रमहमादिश्ये इन्त वहि तवापि 
तदेव निप्रहस्यानमबषतरपि त्वमप्येवमकार्षीस्तभा हि द्वितीयषद्म्येन मया 



नातिप्रकरणम् । १८९ 

्रयत्दकायानेकत्वादित्ि यदनेकान्तिकल्वमुद्धावितं वदनुद्धप्येव प्रतिषेधे ऽपि 
समानो दोष इति मय्येव प्र्ीपमापीपदस्तदेवं त्त एव शिन्ञित्वा ऽहमपि 

चतुथपन्स्थस्तथेव त्वयि दोषमपितवानिति मम चेन्मतानुज्ञा प्रथमतरं तवा 
भवेदिति तदेतदाह- 
स्वपक्षतद्टक्षणपिक्षोपपस्युपमहारहतुनर्दशे परपक्षदाष।भ्युपगम। 

स्स्मानो दोषः ॥ गो. मू. अ.&आ, १ पू. ४४ 
सप्तो मृलसाधनवाध॒क्तः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्द इति, त 

लक्षणस्तत्समुत्थानस्तद्विषयः प्रयलनकायानेकत्वादिति प्रतिषेधः, तमपेत्तमाण- 
स्तमनुद्धव्यानुज्ञाय प्रवृत्तः प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इ्युपपद्यमानः परपत्ते 
श्रनेकान्तिकस्वदोषोपसंहारस्तस्य च देतुनिदंश इ्ययमनेकान्तिकः प्रतिषेध 
इति, तस्मिन्सति पत्तकथितानेकरान्तिकत्वदोषाभ्युपगमात्तदनु द्वरणेन तस्यैव 
प्रतीपदोषोद्धावनात्समानो मतानुज्ञादाप इति पष्ठः पत्तः सेयं षट्षत्ती 
तस्यां प्रथमकरतीयपश्चमाः स्थापनाहेतु्रादिनः प्ताः, द्वितीयश्चतु्ं 
षष्ठाः प्रतिषेधवादिनिः, एते च साध्यसाधकतया परीदयमाणः पोनरुक्तयमता 
लुज्ञादिदोषापहतत्वादन्यतरस्यापि बादिनः साध्यसिद्धये न प्रकखन्ते, तथा हि 
चतुथंषकष्योः पक्ञयोरथाविशेषत्पुनरक्तदोषप्रसङ्गः, चतुर्थं पत्ते परस्य समाम- 
दपतवमुच्यते १४ ऽपि तथव समानः, ठ तीयपश्वमयोस्त तीये पक्ते परोक्तं स 
मानदोषत्वमभ्युपगम्यते पच्चमे ऽपि मतानुक्ञामुद्धावयता तदङ्गीकृचमेव भवति 
तृतीयबपुथयोश्च परोक्तदोषानु द्रस्णान्मवानु्ञत्येवं षटपश््यामुभयारसिद्धिः । 
तस्मास्सदुत्तरेदोषचिकिरसा साधीयसी नासदुत्तरः षट् पक्तीप्रसङ्गादिति 

नन्वसदुत्तरकथने ऽपि कथं पटप्यामव विश्रामः शतपक्ती स्सपक्ली वा 
कृथं न प्रवतंते को ऽत्र नियम इति चेदुरयते --यत्येव निवत्यते वचनावकाश 
इति नानन्वपक्तता संभवति, तथा हि-पूरवोत्तरपत्तवादिनौ भवतत एव को ऽत्र 
विश्वारः, तत्र स्थापनाहेतुवादिना तावलथमं स्वपक्साधन ऽभिश्ितं दृषणवा- 
दिना तत्र दूषणे वणित तृतीये वचसि वतमानः साधनवादी सम्य क्नीत्योपक्र 

पमाणस्तद् द् षणमुद्धतुं शक्नुयान्न वरेति तस्यामेव दशायां प्राहिवाकायते(१) 
निर्णयः, श्रसदु्रोपन्यासे तु वृतीयवचसा तेन इते दूपणवाद्यपि लग्ावकाश 

( १) प्राड्विवाकायते इति । अ्िप्रस्यथिंनौ ए्ष्ठवोतिप्राद् तयोय विक्दम- 
विशदं = सभ्येरूसह विविगक्तिवियेचयतिवेतिविवाकः प्राट्वासो विवाकशच प्रा्षिवाक 
इति तदु विवादानुगतं दृष्टवा स्म्बस्ततप्यहलतः । वि्ारयति येनासौ प्राश्वि. 
वाकल्ततस्त इति मिताकरा । 



१९० न्यायमल्लयाम् 

स्वल एष शिक्तितव। चतुथे वचसि वतंमानस्ततप्रतीपं योजयति ततः खापनाह- 
तुषादी प्रतीपयोजनायामफलायां दुरन्तायां समन्ययफलायामशक्षयक्रियायां च 
निरोगः क चिदमिनवं दू षणयुसरेषय पश्चमे वचसि स्थितो मतानुक्ञामाह्, 
ततस्तामपि परपत्तमनतिववंमानां पश्यन् प्रतिषेधवादी षष्ठे वचसि स्थित्वा तां 
ततने योजयतीत्येवं वृत्ते दू षणन्तरासंभवासरतोपयोजने च भप्ररसत्वात्तष्णी 
मेवासितुमुचितमिति तावस्येव भवति व चनविरतिन शतसहखादिपक्तप्रसङ्ग 
प्रवहत क्यः षटपक्तीमेष प्रदशितवानाचायः, स चान्तेवासिनं बोधयितुमेव- 
मुपादिक्षदेनेन पथा प्रवतत मवानन्येन मा प्रविषरेति। 

वार्यमुत्तरमतो निरवद्यं जातिवादिनमपि प्रति तञ्ः। 
कृश्मलोत्तरणिरा न तु कायौ पक्तषटकपरिकल्पनगोष्ठी ॥ 

याहग्यक्तो बहिरपि तथेव्येवमाधाय बुद्धौ 
५ ् यस्तु नयाक्कटुषमफलस्तस्य शुद्धो ऽपि हतुः । 
> 6 षट्पन्ञादिप्रसरणपरिम्लानषान्तिन वुद्धि 
८ <€ शक्तः स्वाथ जनयितुमसावग्रतः प्राश्निकानाम् ॥ 
र 2 इतीदं व्याख्यातं निजसरणिसांकर्यरहितं 

स्वरूपं जातीना स्फुटमिह चतुविंशतिविधम् । 
मूषां त्छक्ञः प्रविरचितानां परित 
स्वयं चोपन्यासे न हि सदसि संमुष्यति नरः ॥ 

इति १५ जातिपदाथंः । 
निग्रहस्यान प्रकरणम्- 

हि जात्यनन्तर निपरहस्थानोदेशात्तक्तणएपतिपादनाथमाह् । 
बिप्रिपततिरेरतिपितिक्च निग्रहस्थानम् ॥ गौ.षू-अ. ५ आ" १.६० 

निप्रहः पराजयस्तप्य स्यनिमाश्रयः कारणमित्यथः, किं च पराजयति. 
मितं विपतिपसिरपतिपरिश्च विपरीता कुस्सिता विगहणीया पतिपत्तिविपति. 

पसिः, साधनाभ।से साधनबुद्धिः, दुषणाभासे दृषणनवुद्धिः श्रपतिपत्तिस्स्वार 
म्मविषये ऽनारम्भः, भारम्भस्य विषयः साघने दूषणं दूषणे चोद्धारः वयोरकर- 
शमपतिषत्तिः, द्विधा हि वादी पराजीयते यथा कतव्यतामनारभमाणो विपरीतं 
वा पतिपाध्मानः, चत एव न कमकरणयोनिप्रहमादिशन्ति न हि ताभ्यां कि 
चिष्पराद्धं स्वविषये पथुभ्यमानयेः सामध्योनपायात् , कतो तु प्रमाध्नपयेउयं 
पयुजानः पयोभ्यमपयुखानो व। निप्रहुमहेति, पयेण चातस्ववादिना निगृष्या 
भवन्ति, वंस्छवाथपि कदा चन जस्पे वितण्डायां वा सम्यकसाघनमप्यपदिश्य 

प्रतिवादिपतिपादिहद् षणाभासनिराकरणसरणिमनुगुणामपस्यननिगृयत एवं 

ए 

न्ट ८ 

+ ̂ + एर 



निग्रहस्थानपरकरणम् । १९१ 

श्रत एव भाष्यङृतेक्तं त्छवादिनमतच्ववादिनं चाभिप्लवन्ते निप्रहस्थानानीति, 
श्रखमासकरणमनेकनिग्रहस्थानमेदावरोधार्थम् । 

न्त एवानन्वरमाह- 

ताद्वकखपाञजातानग्रहस्थानबहूत्रम् ॥ गा-षघ्रु.अ. ५ आ.२ ए.&९। 
तदिति साधम्यवेधम्योभ्यां पस्यवस्थानध्य व्रिपतिपर्यपतिपररयोश्च परा 

मशः, नानाकलपो विकलः पकारमेद् हत्यथंः, साधम्यतरेधम्यौभ्यां पत्यवस्थ। 
नपृकारस्य बहूत्वाञ्जातिबहुत्वम । 

तद् हातिशतिधा विभञ्य दृशंयति- 

परातिङ्ाहानिः प्रति्ठानतर पातेज्ञाविरधः प्रतिङ्गासन्यासो हस्वन्त 
रमथाम्तरं निरथकमाविङ्नानाथमपाथकमप्रातकालं न्यून पाक 
पुनरुक्तमननुभाषणमङ्ञानमपरतिमा विक्षपा पतानुक्ञा पयनु- 
योभ्यापक्षणं निरनयास्यानुयोगा ऽपसिद्धान्तो हत्वा मा- 

साश्व निग्रहस्थानानि गा, म्, अ.५ आ.२ष्, १। 

च्त्राननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा वित्तेपः पयनुयाऽ्योपेक्तणमिस्य प्रतिपश्या 
संगृहीकषानि शेषाणि विप्रतिपस्या, पुनरक्तमधिकमिव्यसमासक्रणेन विप्रतिष 
च्यव वा ऽभिमतमसमासष्टिषटकत्पनया सापि हि कत्सितैव प्रतिपत्तियत्पुनरक्त 
मधिकं वा प्रयुज्यत इति, श्रसद्कीणदिाहरणविवक्षया च द्वाविशतिमेद्सङ्कीषं 
नमवाभ्तरभेदेस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेषामिति 

मन्न कीतिराह द्राविशतिधा निग्रहटस्थानानि विभञ्यन्ते तयां च प्रतिपद्. 

मिदानीं विशेषलक्षणानि वण्यन्त इति न मृष्यामहे कतः- 
श्रसाघनाष्वव चनमदोषोद्धावनं दयोः । 
निग्रहस्थानमन्यत्त न युक्तमिति नेध्यते ॥ 

वादिना सिषाधयिषितपक्तसिद्धये साधनमभिषेयं स॒चेदसाघनाद्ग रया 
निगृह्यते, प्रतिवादिना ऽपि वाथुक्तं साधने दुषणसुद्धावनीयं स चेदृश्रोषमब 
दोषतवेनोद्ध।वयेनिगृ्यते, ते एव दयोवोदिप्रतिवादिनोनिप्रहस्थाने श्रतो ऽन्यथा 
निप्रहकरणमन्याय्यमेव, प्रतिज्ञाहान्यातरिषु वस्प्रभेेषु च प्रतिपदमथु्छतां दुशं 
यिष्यति, कति चिश्वात्र शिदाप्रलापध्राया निप्रहस्यानानि निर्दिष्टानि, वाशि 
शाखे लद्यन्त इति परममप्रति्ठानम् , 

श्मत्रोच्यते संक्तेपविवक्तया द्वे एव निग्रहस्थाने इति षयमपि किं नोचबन्तो 

विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निप्रहस्थानमिति, एतश्च सामान्यलदणएमलिलमेदसं. 
प्रदत्तं भवति न भवदुक्तम् ; तथा हि उत्तराप्रतिभानेन वादिश्रतिबादिनोरन्य- 



१९१ म्यायप्ाम् 

तरः पर।जीयते न वा, न पराजीयते इति इति कथमुच्यते क मूक इव जित्वा 
गच्छतु निगृह्यते चेत्किमनेनापराद्धं न साधनाङ्गमुक्तं न दोष उद्भावितः, 

श्रथ प्रसञ्यप्रतिषेधेनोद्धावनमादौ व्याद्याय पुनरदोषोद्धावनमाशृ्या 
पयुवासेन वयते तहि ते एवेते विप्रतिपरयप्रतिपत्ती उक्ते स्याताम् , दोषानु- 
द्वावनमप्रतिपत्तिः, एवमसाधनाङ्गवचनमपि विकल्पनीयम् , प्रसञ्यप्रतिषे धनुरा 
साधनाङ्गस्यावचनमिति चेत्सेयमप्रतिपत्तिः, शतः शब्दान्तरेणात्तपादपादेभ्य 
एव शिक्षिरवा तदेव निग्रहस्थानह्यमनेन शोकेन निषद्धं न पुनरभिनवमत्पमपि 

किं चिदु्पेक्तितमिति, न च यथासंख्यनियपेन द्रयोद्ं निग्रटस्थाने कस्पनीये 
पि तु यथासम्भवमुभयोरपि यथावसरं तत्तन्निप्रहस्थानमादेश्टव्यम् , दाविश- 
तिभेद््वं च निग्रहस्थानानामसद्कोणेदाहरणविविवैवक्तया कथ्यते न नियमाये- 
वयुक्तमेव, परस्परविसदृशं च लक्तणमेषामिदानीमुपदिश्यत एव तत्रेव चारु 
त्तत्वमेषां बालिशप्रलापकक्पत्वं वा पराक्रियते पवेव्यलमतिप्रसङ्गन । 

प्रतिङ्गाहनरुक्षणम- 
एवं सामान्यलक्तणं विभागं चाभिधाय विशेषलक्षणान्याद्- 

भतिषष्न्तपमानुङ्ञा स्वदन्ते प्रतिङगाहानिः ॥ 
गा. प्रु. अ. ५अ.२पु.२। 

प्रिज्ञासिद्धये वादिना साधने ऽभिहिते तत्र प्रतिव।दिना च दूषणे उद्वाविते 
तृतीये वचसि तु वतमानो वादी यदि प्रतिटृष्टान्तध्म स्वदन्ते ऽनुजानाति 
तवस्य पतिज्ञा हीयत इति पतिज्ञा्हा निनिम्रहस्थानं भवतिः, वथथा श्र. 
नित्यः शब्दः रेन्द्रियकत्वाद् घटवदि्युक्तेः पर श्या सामान्यमेन्द्रियकमपि 
नित्यं दष्टमित्यनेकान्तिको हेतुरिति, तत्र साधनवाधाह सामान्यभन्द्रियकं निस्य 
तहि तथेव घटो ऽपि निव्यो ऽरितिति, अयमस्येवं वदतो भमः फिल नित्या. 
निस्यपशचवृत्तिरनैकान्तिकतामेष विजह्यादिति, तदेवमस्य ब्र बतः प्रतिन्ञाहानिभ 
वति २ निष्यत्वे तदूषष्ान्तबलादेव शष्ठो ऽपि नित्यः स्यादिति, 

तश्र परति्ञेव तावदसाधनाङ्गवचनमिवि तदभिधानं निग्रहस्थानं 
भवितुमहति न तद्धानिः, न च हानिरप्यस्ति यदि नाम घटस्य टष्टन्तीकृतस्य 
परतिच््टान्तधमे नित्यत्वमयमभ्युैति किमियता शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञामवजहा- 
ति, अपि च हेत्वाभासा अपि निग्रहस्थानवे गणिता एव ख जायमनेकान्तिकटे 
ह्वाभासप्रयोगादेव पराजीयते न प्रतिज्जाहान्येति तस्या विषयान्तरं वक्तव्यम् , 

भत्रोच्यते प्रविज्ञायास्तावदसाधनाङ्गवचनता नास्तीत्यवयवलच्तणे निर्णी 
तमेवत् , भरविज्चासिद्ध्थं एव सवंबादिनां प्रयासः श्रनिर्दिष्टा च साधयितुम- 
शस्येवेति न हद्रबनमसाधनाङ्गव चनम् , लोकिकेष्यपि चणोदानादिविवादपदषु 
प्रतिज्ञाहानिमेव मुख्यं पराजयकारणमाहुः। 



निग्रहस्थानप्र$रभम् । १९३ 

तदाह नारदः- 

सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहृता । 
तद्धानौ हीयते वादी तरस्तामुत्तयो भवेदिति ॥ 

भरतिरृष्टान्तपमं च खरषान्ते ऽभ्युपगच्छन्नुरसजत्येव प्रतिज्ञाम् , नित्यत्वं 
हि सामान्यवद् घटस्यापि सहते तदृदृष्टान्तबरलेन च तद्धे शब्दे सिषाधयिष 
तीति नूनमिवानीं नित्यत्वमेव घटधमंः शब्दै सिद्धयेदिति कथं तवनित्यस्वभ्र 
तिज्ञा ऽस्य न हीयते, यत्तक्तं हेत्वभासप्रयोग एव निप्रहनिमित्तं न प्रतिश्षाहा- 
निरिति , स्यादेतदेवं यदि द्वितीये वचसि भ्यवस्थितेन प्रतिवादिना वयभिषा 
रोद्भावनया प्रत्यषस्थितो वादी तावत्येव विरमेत्, स तु तृतीये वचसि षतम 
नस्तदुद्धरणनुद्धया तथाविषमभिपत्ते येन प्रतिज्ञां जहाति, वश्च ठयभिलारप- 
रिहरणलोभामिष्ितपतिदष्रान्तधमौभ्यनुक्षावचनोपनघतदथंप्रतिन्ञाहानिनिषन्धन 
एवास्य निग्रहो युखो न हैत्वाभासभ्रयोगङ्रत इति श्रयमेव मुख्यः प तिज्ञाहनेर्बिषयः। 

प्रतिह्नान्तरस्य रक्षणम् - 
परतिन्नातायंप्रतिषेष घर्मे विकरपात्तदथनिर्देशः प्रतिह्ना- 

न्तरम् ॥ गौ. सू. अ. ५आ. २, ३। 
पतिज्ञाताथप्रतिषेपे परेण छते त्रैव धर्मिणि धमोन्तरं साधनीयमभिदधतो 

वादिनः पतिक्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति, अनित्यः शब्द् देन्द्रियकत्वादि 
युक्ते पंवतसामान्येन व्यभिचासेद्धावनयरा प्रव्यवस्थित श्राह, सामान्यम 
न्द्रियकं यन्नित्यं तद्यक्त तद्धि सवगवम् श्रसवगतस्तु शब्द् इति पपिज्ञां कुषन् 
प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति 

५०अ त्राह नेद्मपस्तुतपतिज्ञान्तरकरणम् रपि तु परोद्धावितग्यभिषारनिकारणं 
विशेषणोपाद्ानमेतत, एतदुक्तं भवति श्रसवंगतत्वे सर्येन्द्रियकल्वादनिष्यः शब्द् 
इति तदिदमसवगतत्वं पतिज्ञासिद्धच्यमुपात्तं कथं निप्रहस्थानम् , यो हि 
मीमांसकं पत्यनित्यः शब्दः छृतकस्वादित्युक्तवांस्तेन कृतकत्वं सिद्धमित्युपलब्ये 
छृतकत्वे स प्रविज्ञान्तरं कुबौणो निगद्यत, यस्तु पृवंपतिज्ञामवभीयं तदनोप 
यिकमकस्मदेव पतिज्ञान्तरमागभेत तदा हन्मत्त एव भवेत् , न बोन्मश्पला 
पानां शाखे लक्तषणकरणं युक्तम् , स्पे निप्रहदेवो हेत्वामाखाभिषने खम्मवति 
किमिति पतिन्नान्तरं निप्रहस्यानमुच्यत इति"? 

अत्रोच्यते पतिश्ासिद्धये हेवुर्टान्तौ प्रयोचछव्यो न पुनः पतिज्ञान्तरं कर 
णीयमिति स्थिचिः, इद् च यो हेतुरनेनोपातस्तस्मिन्परेणानेकान्तिकीकृते सति 
न. तत्परिहारपकारमनुगुणमयमास्थितवान् अपि त्वद्वगतत्वपतिशामन्या 
मधिश 
 भ्ननुवरिरोषणमेतदनेकान्तिकत्वपरिहाराथं न पतिन्ञान्तरमिस्युक्तप"' ना. 



१९४ न्यायमन्लयाम् 

सिद्धत्वात्. सिद्धं हि विशोषणं भवति नित्यत्ववादिनं च पति शब्डस्यास्वंगत- 
त्ववादिनं च प्रतिशब्दस्यासवंगतव्वमसिद्धम् , साध्यते चेतति पतिक्ञान्तरमे 
वेद् हेत्वाधवयववैलक्ञषण्यान् प्रतिज्ञालक्तणस्य च साभ्यनिदेशस्योपपनेः, अने 
कान्तिकरवपरिहृतये हि हेतुत्रिंशेषणं सिद्धं च वाच्यं न तु धर्मिविरोषणं सा 
ध्य चेति, श्नन्यतरासिद्धे तु हेस्वाभासे तत्समथनं पक्रमानुरूपमेवेति न पति 
श्ञान्तरं निग्रहस्थानं भवति, हह तु शनेकान्तिकः्वपरिषटाराय यतमानो मागं 
मनुगुणमपश्यन् स्खलित इत्र निगृह्यते, न च हृतुदाह्रणादिपयोगनिपुणमते 
रपि ्रमादेवम्विधमभिधानं न सम्भवति, न च पतिज्ञामात्रेण सिद्धिमिच्छन्नेषं 
व्रवीति श्रपि तु व्यभिचारं परिजिहीषन्निति, न चायमुम्मद्पलाप एव प॒स्तुता 
नुशुरयघुद्रधा पयोगात् , श्रि चानिस्यः शश्दश्वा्षुषत्वादिव्युभयासिद्धो नाम 
हेरेवाभासो भवद्विरपि शाश लक्तित एव, स उन्मरपलपो न भवतिःयथो 
वातं पूतिक्ञान्तरमुन्मत्तपलाप इस्यपूर्वं एष भिक्तोः स्वदशंनरागः परवशंन 
रेषो वा, को हि नाम शिशुरपि शद्धे चाक्षुषतां व्रात , इदं सम्भवत्येवामि 
धानं केवलं हेतुविशेषणे सिद्धे च वक्तव्ये ्रमाद्र्मिविशेषणं साध्यं वा ऽयमु 
वानिति, निमित्तान्तरमिदमध्य निग्रहं निरूपितं द्वितीय एव तु वचसि कथा. 
विरतौ हेत्वाभासप्रयोगादेव निग्रहमाप्नुयादिति प्रतिज्ञाहानि प्रस्ताव एवोक्तम् । 

प्रातह्नावरधस्य रलक्षणम्- 

प्रतिज्ञाहेखोिरोधः परतिज्ञातेरोधः! ॥ गा.भू.अ.५अ.२१्.४ । 
यत्र प्रतिज्ञा हेतुना विरुध्यते हैतुव प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधो नाम 

निप्रहस्थानं भषति, गुणव्यरतिरिक्त द्रव्यमिति प्रतिज्ञा . रूपादिभ्यो ऽथोन्तर 
स्यायुपलब्धेरिति हेतुः, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोबिरोधो यदि गुणग्यतिरि्छं दर्यं 
न वहि रूपादिभ्यो ऽथोन्तरस्यानुपलग्धिरथ रूपादिभ्यो ऽथौन्तरस्यानुपलब्धिनं 
तिं गुणन्यतिरिकतं द्रव्यं रूपादिभिश्चाथोन्तरस्यानुपलन्िविरिति व्याहतम् । 

'“श्मन्नाहू नेद् प्रतिज्ञाहेत्वोवि रोधोदाहरणं भवितुमहति हेतोरसम्भवात् , 
सम्भवे हि हेतुः प्रतिश्षां विरुणद्वि तया वा विरुध्यते, शह तुपलब्धिलक्तणएप्ाप्त- 
स्यानुपलब्धिनं समस्त्येव रूपादिभ्यो ऽथोन्तरस्य प्र॒थक्ततेनोषलग्धियोग्यत्वा- 
नुपषसेः, सम्भवश्नपि चेवम्विे विषे प्रतिन्ञाविरोधे हेतुनं द्यी दोषजातिम- 
विव्लंते विरदस्वमसिद्धस्वं वा, गुणन्यतिरिक्तद्रन्यवादिनो हि मेदेनाप्रहणग- 
ता्थंस्रान्न पृथग्वक्तव्यमिद्ं निग्रहस्थानम् , यदन्यदन्यैरुदाहरणमभाणि नित्यः 
शब्दः स्ेस्यानिस्यत्थादिति तदध्यसाधु, वैधम्यषटान्तस्यानेन प्रकरिण हशि. 
सितेरमिधानात् , त्था हि सषंशब्दोऽत्र सावयववचन इति निरवयबत्वं 
हेतुर्विवङकितो निष्यः शब्दो निरषयवत्वात्सावयवस्यानित्यत्वादिति सो ऽयम- 
पि शिक्तितवेधम्यरष्टान्तप्रदशेनताप्रक्रमैर्विप्ययेण वेधम्य॑ष्टान्व एव कथितः ख- 
बंस्यानित्यात्वादिति, तदुक्तं स हि रन्त एवोक्तो वैधर्म्येण वुशिितैरिति, 



निग्रहस्थानप्रकरणम् । १९५ 

तस्मान्नोदमपि भ्रतिज्ञाहेतुवियोधोदाहर णमिति" 
श्रत्रोच्यते यदुक्तं हेतोरसंभवान्नेदं निप्रहृव्यानं तदचारु-पञ्वभ्यन्तनिदि 

टस्य हेतोः प्रदशितत्वात् , निरवदयदैत्वभावात्त् यदि तदसंभव उच्यते तर्हि हे 
त्वाभास्तव्याकरणमप्यकरणीयं भवेत् , पुरुषबुद्धिप्रमादनिबन्धनहेरबाभासप्रयो 
गवत्त॒॒ तथाविधमप्यभिधानं संभवत्येव । 

यत्पुनरभ्यधायि “संभवन्नपि हेतुरयमसिद्धविरुद्योरन्यतरो भवेन्न दुषणान्तर- 
मि'ति। तत्र त्रम: सत्यमेतत् कि तु हेवुस्वरूपनिरूपणावस्तरे सपदि तद्रतवोषादोष 
दशनाद्विरुद्धता तस्यामिधीयते, यथा भवद्धिनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति विरश्द्ध- 
हेतोवख्यते कचिर्सिद्धसाध्यव्वरष्रान्तहोनतादिदाषान्तर संभवेऽपि तदकधीर- 
णया बिरुद्धत्वमेव दशितम् , यथा वां हत्वाभासलक्तणे कथितमस्माभिः अनि 
व्यः शब्दश्चा्षुषत्वादित्यस्यानेकान्तिकत्वदोपे सत्यपि प्रथमतरमसिद्धतेव हृदय- 
पथमवतरति तेनासिद्धोऽयसुच्यते न सन्यभिचार इत्ति, एवमिहापि देतुगुणवो- 
भविचारे क्रियमासे विरुद्धादिहेत्वाभाष्षतेव नास्य कथ्यते, यदा तु पराथानुमान- 
बाक्यस्य पञच्चावयवस्य परमतेन षा तय्यवस्य परस्परान्वितपका्थसमुदायात्मा 
वाक्याथंशचिन्त्यते ततरेवरेतरव्याहताथवादिनोः प्रतिज्ञाहतुपदयोरसंसगोत्तद्विरोध- 
एव कटिति मनसि विपरिवर्तते इति स एव निप्रहनिमितं मवितुमर्हृति, यत § 
तरेतरवि रोधिनमनन्वितमथमभिवदति वाक्येऽप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिवा भत्रेदित्य 
ह् एव निप्रहश्थानम् , अपि च साध्यविपययसाधक एव विशुद्धहतुरुच्यते य 
प्रतिज्ञामेव वाधते दह् वु प्रतिज्ञधा देतुबाध्यते प्रतिज्ञा वा हतुनति तिकल्प्यमा 
नस्वाज्निग्रहस्थानान्तरमवेदम् , इव्थमस्यवादृाहुरणस्यापपत्तेरुदाह णान्तरनिह्षणं 

षुथारास्येव, भाटरस्तु भवदीयं निरालम्वनसाधनं प्रतिज्ञाविराधादाहरणं वणितम् , 

निरालम्बना; सवं प्रत्ययाः प्रत्ययत्वादिति यतः प्रत्ययत्वहतुप्राहकन्नानस्य सा. 

लम्बनते तेनेव भरविज्ञा विरभ्यते वज्निरालन्बनसरे तु हित्वमाव एव स्यादिति , 

वठुक्म-- 14 
विस्पष्रश्वाक्तपादोक्ता विराधो ह्तुस।ध्ययोः। 
यमष््रा पररुक्तमदू पणमिद्ं छलि ॥ इति| 

त्छवथा सुलभोदाहरणमिद् प्रतिन्ञाह तुविराधाल्यं निप्रहस्थानमिदं स्थितम्। 

पतिनह्नासंन्यासस्व शक्षणम्- 

पक्षप्रतिवेषे प्रतिङ्धयापनयनं प्रतिद्राप्नन्याषः ॥ 
गो, अ,५अ., २. २५। 

पच्चसाधने प्रेण दू पिते वदुद्धरणाशक्य, प्रतिन्ञ।मव निन्हुवानस्य प्रतिज्ञा. 
धन्न्यासो नाम निग्रहस्थानं भवति, श्रनित्यः शब्द् पन्द्रियकष्त्ाविस्युक्ते वत्रेव 

बामान्वेनानेकान्तिकतायामुदृष्कितायां प्रतिन्रवीति क एवमाह नित्यः शब्द् इति, 
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सो ऽयमेवं ज्रवन् प्रति्ञसन्न्यासात्पराजीयते । 
५अ त्राह अतिस्थूलः खल्वयं प्रमादः को हि नाम प्रतिवादिप्राश्निकसननिधो 

मे भरसिज्ञां कृत्वा तदेव तेषामेवाभ्रष्टसंस्काराणां पुरतोऽपस्मारकाच्नुपप्लुतम 
तरिल्वामेव निन्हुवीत, अपि च ध॒तपराजितपणरहित एव कितववदासीनः प्रति. 
जामजहदपि हेतावनेकान्तिके किमसो न निगृह्यते, न हि प्रतिक्ञायास्स्यागात्या 
गौ तदीयो निप्रहानिप्रह्योः भ्रयोजकावपि तु दहैतुगुणदोषविव, स चायं साध. 
नव्यभिषारदेवासिद्धपक्तः पराजीयत हत्यलं सन्न्यासेनेति?? 

बीते परोद्धावितदस्वनेकान्तिकव्वदुषणोद्धरणरणरणकतरलितमतेभ- 
वेदृप्ययं प्रमावः, एवं ह्यसो वदति न मयोक्तं संयोगवियोगन्यङ्गयः शब्दो न भ 
वघि न खनित्य इति, भयमाशयोऽस्येवं वदतः किल संयोगविभागानभिव्यङ्गय. 
छठे मया पर्तीकृते सामान्येन व्यभिचारो न भविष्यतीति तदपि हि ताशमेव 
स्वाश्रयज्यङ्गधत्वादिति सुद्यतो नातिस्थूलममुमीद शं प्रमाद् प्रतिपन्नस्य भवत्येव 

निप्रहः, अ्प्रमादिनोस्तु निग्रहो नाम नास्त्येव कश्चिदिह लोके परलोके बा, यत्त 
तदीययोः प्रतिज्ञात्यागात्यागयोरभ्रयोजकत्वादनैकान्तिकतेनेवासो निगृह्यते स्या 
दिति, तवेषं यदि भ्यभिचारोद्धावनया समनन्तरमसी तृष्णीमेषासीत तथाविधं 
तु ग्रबाणस्वस्यैव पराजयकेतोः सश्रिङृषटप्वात्तेरेव निग्रहीतो भवति नानेकान्तिक 
प्रयोगेणेवि । 

हेतन्तरस्य कक्षणम्- 
अविोषाक्ते हेतो प्रतिषिद्धं विकषेषामिष्छतो हेत्वन्तरम् ॥ 

अ. ५अ. २ घ. ६ । 

भविरोषाभिहिते देतो प्रतिषिद्धे तद्विशेषणममिदधता हेत्वन्तरं नाम निप्र 
हस्थानं भवति, यथा सांख्यस्येत्थं वदतः पकषप्रहृतीदं व्यक्तं परिमाणाद् घटा 
दिवद्विभिधं च परिमाणं विकारेषु दृ्टमियत्तालक्षणमङ्कुरादेः फढन्तरस्य चतुर 
निता ब पटदेः मूदपू्ंकस्य, तदेतत्परिमितं निराकारजातमेकप्रकृतिकं रष्टमि 
स्यतः सबंमिषमेकश्रङ्ृति भवि तुमहति, या च सेका प्रकृतिस्वत्प्रधानमिति, अ 

स्य हेतोऽ्यभिचारो नानाप्रहृतीनामपि परिमाणदशनादिति, तत्मरिजिदीषंया 
विशेषणमाह खमन्वयादिति, सुखदु .सखमोह समन्वितं हि सवं व्यक्तं परमितं 
दश्यत इति, तस्य प्रहृत्यन्वररूपसमन्वयाभावादेकप्रकृतिश्वमिति, तदिद् हैत्व 
न्तरं निप्रहस्थानं प्रागुक्तस्य विशेषस्य हेतोः स्वयमेवाहैतुत्वमषणादिति । 

५“द@मत्राक किमयं दुग्धो द्यते मृतो चा मायते यनैकान्तिकदेतुपन्यासेनैव 
खस्वयं तपस्वी निगृहीतो ऽखाधनाङ्गवचनादिति किं हैत्वन्तराख्यनिपहस्याना- 
म्तरोदीरशेनेतिः 9 

त्रोश्यते युक्तमेव तद् द्वितीये षसि कथासमाप्तौ यमा तु भवानाह, 
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यद् तु व्यभिचारनिराकरणाय विशेषणमपरमधिकमधुना ऽभिधातुं प्रवृत्तस्त- 
दा तदुपादानादेव निगृह्यत इति पिष्टपेषणं संप्रत्येवायमिष्यते, पुरुषशक्तिपरीत्त।- 
त्मके च जश्पे निप्रहस्थानमिदं वदि तु विशद्धाशयतया वस्तुनि परीद्यमाणे 
विशेषणान्तरोपादाने ऽपि तद्विचारः प्रस्तोतव्थो न निग्रहः कायं इत्यभियुक्ताः । 

अथान्तरस्य ठक्षणम्- 
प्रकृतादथोदमतिसंबद्धपथान्तर१ ॥ अ. ५ आ. रघु. ७। 
्रकृताद्थोदथोन्तरं तद्नोपयिकमभिदधतोःऽथौन्तरं नाम विप्रहस्थानं मवति, 

यथा क्चिद्रैयाकरणएविटः स्फोरास्मानं शब्दं चेतसि निधाय तश्नित्यत्वसिद्धये 
नित्यः शब्दो निरवयवत्वादित्यभिधित्षुरेव दुरितकमोदिभिरनैकान्तितामाशङ्क- 
मानो ऽथोन्तरं नाम निप्रहस्थानं जिगमिषुस्वत्रैव वाक्यरेषच्छाययोत्तिष्ठति नि- 
व्यः शब्दो निरषयवत्वादिति वयं पाणिनीयाः प्रपन्ना इति ये भगवतः पाणिनेः 
छात्राः, कः पुनभगवान्पाणिनिरिति ? 

येनात्तरसमास्नायमधिगम्य महेश्वरात् । 
करस्नं व्याकरणं प्रोक्तमाचा्योँ नः स पाणिनिः ॥ 

कः पुनमहेश्वरो यतोऽनक्ञरखमान्नायमपिजगाम पाणिनिरिति ? 
श्स्त्युद्धटजटाजूटकोरिप्रथिवकन्द्रमाः | 
विश्वस्थितिलयोत्पावहैतुरेको महेश्वरः ॥ 

अपिच 
अचिन्स्यवेशाभरणस्य तत्वतो यदृच्छया यस्य निशासु ताण्डवम । 
स भस्ममक्ीनि बिभति मोलिना ृतार्जलिः पाद्र जांसि वासवः ॥ 

कीट शं पुनस्ताण्डषं नाति खण्डपरञ्ुरिति !? 
इत्थचारी क्रमो यस्मिन्नित्थं च करवतनाः। 
इत्थं यत्र घटौच्छेद्। दात्रपादास्तयेदृशाः॥ 

इत्येकेकमुपदेशयन्नत्थाय रत्यति, तदेवदथोन्तरं निप्रहस्थानमसाषनाङ्गष- 
वनमिति, कीतिनाऽप्यनुमोदितम , योरपि च वादिप्रतिवादिनोः प्रकृताननु- 
गुणममिदधतोभंवत्यदो निपरस्थानम् , यथाक्रममेकस्य साधनमनवद्यमपश्यता 
द्वितीयस्य दूषणमिति | । 

निरयस्य रक्षणभ्- 
वणंक्रमनिर्देशविरथकम् ॥ अ, ५ आ, रघू. ८। 

श्मिभेयरहितवणौनुपूरवीप्रयोगमाश्रं निरर्थकं नाम निप्रहस्थानं भवति, श्र. 
नित्यः शब्द्: कटपानां गजडढद्बत्वाद् धल्लढधभवदित्येवप्रकारम्, इदमपि 
वादिप्रविषादिनोः प्रकृवाननुराणमभिदघतामषत्यदो निग्रहस्थानम् , यथाक्रमं 
साधनं द् षणं च योचितमभिघासुमजानतोः पू्ंवदु भयोरपि निमरहस्थानम् । 

५“श्त्राह सो ऽयमुन्मत्तप्रराप एव शासने लक्तयितुमुपक्रान्तो न शनुन्मत्ता- 
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नामीदश्यक्षराणि युखात्निणच्छन्त ददशां च निदंशे कषोलवादिन्नकच्यामि 
ताढनादीन्यपि कामं शाखे निदिश्यन्ताम् , चपि च वणुक्रमनिदंशवदिति मतु 
पा तिरदेश एष सूत्रे वदिति वतिप्रयोगो वा, मतुपन्ले सवं वणक्रमनिदेँशयुक्तं 
निग्रहस्थानं भवेदिति हस्तसंज्ञादिभिरिदानीमुद्माणिकाः प्रस्तूयेरन् , अथान- 
थकक्रमनिदेशयुक्तमिति व्याख्यायते तथाऽपि नियमानुपपत्तिः, न क्यथरहित्तव 
गशारणमेव प्हतानुपयोगानिरथंकमेव वर्णक्रमनिदेश्स्यापि च क चिलकर- 
शे साथंकता दृश्यत एव प्रस्याह्ारवत् , वतिपन्ते तु भवि दिक्प्रवृशनमेतत्किं 
स्वथौन्तरेणेव गताथ॑त्वादथडः न वक्तव्यम्" 

श्मत्रोच्यते मतुपा वतिना वाभिधेयशन्यत्वमात्रमन्र विवक्तितम् शअ्रभिपेय- 
शूल्यं वचो निर्थंकमित्युक्तमिति भवति , एष एव चाथोन्तरादस्य विशेषः त 
वराभिधेयस्य भवे ऽपि प्रकृतानुपयोग इह तवभिधेयमेव नास्तीति यत्र क चित्प 
करणवरोन वणक्रमनिर्देशस्यापि साथंकता तदिहोदाहरणम् , उदाहरणं यदि 
सुरं पच्छ न कुप्यसि चेत द्ववदीयं सवमेव वचनमिशोदाहूरणं सौगतदशंने 
शब्दानामथोसंस्परित्वात् , स्वलक्षणे वेषामप्रवृत्तेः ्रपोहस्य चावितुच्छत्वात् 
सबं तद्मिधानं निरथकम् , श्रत एव चोन्मन्नप्रलापतः शाक्यभिन्षवो ऽपि परि 
छुदधबोभिनः परलाकयाथाथ्यद शिनः शोचाचारव्यवहरेष्ववाश्चा महान्तो वि 
दंसः काममर्थद्यून्यमपि कथयन्ता मीन्मत्ता भवितुम्ंन्ति, पएवमन्यस्यापि प्र 
ज्ञ प्रमादात्छबटतपादि व्याहूरतो नोन्मत्तता भविष्यति, यश्चोक्तमीरशां गणने 
क] परिनिष्ठेति तत्परिहवमसङृद सङ्धीदाहरणविवनत्तया द्वाविशतिभेदत्वमा- 
ध्रिवभिति, कपोलनद्नादीनि पुनरकथास्वभावत्वाद्चिन्त्यान्येव, यस्य चास्मि. 
न्कथाप्रसङ्ग गरुडवादिन्नादि चेतसि परिस्फुरति तस्यान्धद्विजबन्यमपि हृदय- 
मवतरेदित्यलमसंबद्वगोष्ठचेति ॥ 

अविह्ातायस्य लक्षणम्- 
पषंसतिवादिम्यां तरिर मेहितमप्यबह्ञातमा्वश्षाताथम् ॥ 

अ.५अ.२घ्ु, ९। 
मत्साधनवा्यं दूषणवाक्यं वा त्रिरभिहितं पषद्ा अरतिवादिना च न विज्ञा 

यते डिष्टशब्भरयोगमिति तीत्रमुश्चारितमिव्येवंभरकारमविज्ञाताथ नाम निप्रहस्या 
नं भवति असामय्यसंबरणाय च धूतरिदमाश्रीयते । 

५श्न्राह अथस प्रत्ययस्य समानत्वात्को ऽध्य निरथकाद्धेद्ः, श्रथ प्रकृतोप 
योगयोग्यमथंमसो वदति तद्। परषसप्रतिवादिनोरमेधाविता कामं भवेन्तु वि 
दुषो ब्त बिषदतः पराजया भवितुमहति, किषतश्चंष त्रिरारणनियमः किं 
राजाक्षया त वाक्येनेति न विद्मः" 

अन्नोख्यते निरे स्बेण सवंमथश्चुन्यता इह तु भवन्नर्थो नावगम्यते 
वोश्ारणादिव्यतिकरवशादिति कथमविशेषः, तत्र च करप्यते न 
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मात्मीयं संवरीतुमना एवमभिधत्ते न हि समथो विद्रान्विस्पष्टं न वक्तीवि, तरि. 
त्वनियमो ऽपि न बेद्वचननरपतिशासननिवन्धनः किं तु वस्तुर्थस्युपनत एव, 
यतः सङ्कद् द्विरघ्यभिहितमप्यनवधानादिना न गृहीतमिति संभाव्यते तिस्तु 
यदुक्तं न ज्ञायते तत्र वक्तरेव जाड्यम् अनेकप्रारिनकादिसमाजे कथितमवश्यं 
कैनाप्यवगम्यते सर्वेरनवगमान्तु वक्तेव निगृह्यते, चतुधा पच्वकृत्वो वा ऽभिधाः 
ने व्विष्यमाणे निरवधिताऽमिधानस्य प्रसञ्यत ति युक्तस्िवं चननियम इएति। 

अपायकस्य रुप्षणम्- 
ने, ©+ © ० ® 9 © ( 

पावापयादियाग।दप्रतिसबद्धाथमपाथक्म् ॥ अ. ५अआरष्. १० 
पू्वापरासंगतपदकदम्बकोश्चारणाद्प्रतिष्ठितवाक्याथमपाथकं नाम निग्रह 

स्थानं भवति, तयथा दश दाडिमानि षडपुप।ः कुण्डमजाजिनं परललख्चरडः 
श्रद्धोदिकमेतत्छरमायीः रफौय्यक्ृतस्य पिता प्रतिशीन इति । 

धद्त्राह श्रसंबद्धवाक्यमसंबद्ध प्रकरणं च निग्रहस्यानान्तरं कष्माननोक्तप् , 
एतेनैव गतार्थत्वादिति चेद्, ययेवमनथंकेनैव गताथत्वादपाथंकमपि प्रथक् न 
वक्तव्यम्" 
{८ ९ ~ ह + ९.५ 

श्त्रोच्यते निरथकेन पदार्थेन वाक्याथ: केवलं वर्णा एव शुष्का दश्चायन्ते 
श्रथौन्तरे ऽपि समन्वितपदाथे उ्यवस्यापितवाक्याथमप्रक्रतं तुन्यते, शष्ट तु 

पदा्थंसंप्रस्यये ऽपि तदन्वय।संभवेन वाक्याथीनवसाय इति स्पष्टो मेदः, प्रकृ. 
तविवादास्पदीमुते वस्तुनि को वा विशेष इति चेन् › उक्तमत्र संत्तेपविवक्लायां द्र 
एव निषहुस्थाने श्रसंकीरणोदाहूरणविवक्तया तु द्राविंशतिभेदस्वं प्रकृदवस्तुसि. 
दिस्सु द्ाबिंशतावपि तुल्येव । 

यत्त॒ ्रसंबदधं वाक्यमसंबद्धं प्रकरणं च प्रथगुपसंल्येयमिति वन्न, श्रसंबद्- 
पदार्थेनेव तत्संग्रह्टात् , यदि त्वसंव्रद्धवास्यमसंबद्धप्रकरणं चावश्यं वक्तव्यं 
तदुक्तमेव भवदीयं शास्त्रम् , तथा हि वौभाषिकाणामस्ति व्यथः सच 
रत्यक्तः, सौत्रान्तिकानां च सन्नप्यनुमेयः, योगाचाराणां साकारं ज्ञानमेव न 
बाह्यार्थः स च प्रत्यक्षः, माध्यमिकानामाकारशुन्यं स्वच्छं ज्ञानम्, एवभितर. 
तरानन्वितवाक्यप्रकरणमिदमशेषमेव शाक्यशाखम् श्राह च, दृशदाडिमवाक्षय- 

स्य बौद्धशाखस्य चाप्य्द्धस्य प्रतिष्ठा केन लभ्यते । 
„ अवराप्तक्ाठस्य ठक्षणम्-- 

अवयवविपयांषवचनमप्र प्रम् ॥ अ. ५आ. २६, ११। 
भ्रतिज्ञाहितृदाहरणोपनयनिगमनव चनं क ममुलक्घयात्रयवविपर्यासिन भयुभ्य- 

मानमप्राप्रकालं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
८श्अच्राह् न हि पद्ाथौनां वाक्येषु नियतः क्रमः कथिद्स्ति, नियतक्रमक्ा 

हि वणौ; पदतामापदन्त इति युक्तं तदन्तरेण तद्थोनवगमान , न हि टघ शयु 
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क्ते घटाथीवगतिमंवति वाज्येषु तु देवदत्त गामभ्याज दण्डेन दुरडेन शा 
गामभ्याज देवदन्तेति क्रमान्तरेणापि तथेवा्थप्रतिपत्तेः कि करमेण, चअ्नुमान- 
वाक्ये तु पच्ावयवा इत्येतदेव लावशप्रथममरसापरतं प्रतिञ्चाध्वयवानामस्राषना- 
द्रवचनत्वात् , तत्र तेषां पथ्चावयवानामपि प्रयोगः प्रयोगे ऽपि च क्रमो विव. 
स्ितःवदु घनं निग्रहस्थानमिति महती मूखप्रक्रियेति" 

अत्रोच्यते वाक्यान्तरेषु ्रमापेत्ता भवतु मा वा भूद् नानेन नः प्रयोजन 
म् , श्रजुमानवाक्ये त्वाथेः मो बलादापतति स्वप्रतिपर्यनु सरेण परप्रतिप- 
तेशतपावनात् स्वप्रतिपत्तौ च धमिद्शंनतद्रतहे तुषमोवधारणप्रतिबन्धस्मरणपरा- 
मशंज्ञानसाभ्यनिश्चयानां क्रमेण दशंनास्परं प्रमाणतयैव पदभिधानं कतंज्य- 
मिति सविस्तरमवयवलक्तषणे निर्णीतमेतत् , श्रसाधमाङ्गव चनध्वमपि प्रतिज्ञा. 
शवयवानां तत्रेव निरस्तम् , श्रवः क्मस्येह युक्तियुक्तत्वात्तदतिक्रमो भवस्येव 
निग्रहस्थानम् । 

न्यूनस्य जतगम्- 
हौनमन्यतमेनाव्यवयषेन न्यनप् ॥ अ.५अ. २६, १२। 
पश्वावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये स्थिते तद्न्यतमेनाप्यवयवेन हीनं प्रयुष्जान- 

ध्य न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
'“छत्राह प्रतिज्ञाथवयवजातमसाधनाङ्गव चनमिस्यतस्तदनभिद्धतो न निम्र. 

हः भ्रत्युतत तद्रतो निग्रहो युक्त इति” 
यत्रोच्यते शनन्तरमेवेतत्परिहतं विस्तरतश्चावयवलक्षणे, तथा हि भो- 

तुराकाकृ्ानिवृत्तये ऽनु मानवाक्यंप्रयुञ्यते, प्रथमं तदाकाङ्क्ताविषयः साध्यधमं- 
विशिष्टो धर्मी प्रद्श्य॑ते, ततः कारणाकाङ्क्षया हेतुवचनमभिधीयते, कास्य प्रति- 
बन्धो दृष्ट इति बुभुत्सायामुदाहुरणमुपपाधते, इत्थमेष सिद्धप्रतिषन्धो हेतु- 
धप्िशि भवेनश्नवेति शङ्कायामुपनयव चनमुश्षायते, तदनन्तरं सबवयवानामेक- 
्रोपसंहाराय निगमनं प्रयुज्यत इत्यन्यतमस्यापयोगा्िग्रहाहंता भवत्येबेस्यल 
म्रैष षर्तुनि पदे पदे कलहप्रस्तावेनेति । 

अधिकस्य रुक्षणष्- 
हेतुद!हरणापिकपपिकम् ॥ भ. ५ आ. २१्, ९३। 

एकेनैव हेतुना दृष्टान्तेन वा प्रतिपादिते ऽर्थे हैत्वन्वरं ट्टान्तान्तरं बा भ्र. 
यु खानस्याधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति, एतश्च वादे तावदीतरागकथारमके व. 
सतुनि निणयफले नेष्यत एव, जस्पे ऽपि नियमाथुपगमनेन वदते! वादिन इदं 
निग्रहस्थानम् ,या हिन मया साधनमधिकाभमिधेयमुदाहरणं वेति नियमस्य 
दु प्राहयति स एष तथा निगृह्यते नान्य इति, पतश्च कीतिना ऽप्येवं कथितं प्रप. 
श्वकथायां तु न देष इति । 

““द्मपर शह नियमाभ्युपगमे नायं दोषः प्रतिपत्तिद्रदिभ्ने तदभिधानादिति" 
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तदयुक्तमभ्युपगतनियमसव्यागादसो निग्रहा भवेत् , कश्चायं भ्रतिपत्तिद्रढिमा ? 
प्रथमप्रयुक्तस्य हि हेतोरटृढप्रतिपत्तिकारिणो हेतुत्वमेव न स्यादुत्पन्नस्य प्रत्यय. 
स्य पुनरतपादनं, युक्तम् , तन्न पूवहेतुरद्रदिम्ने नाप्यत्तरो द्रढिम्ने तस्मान्नि- 
यमाभ्युपगमे ऽधिकाभिधानं दोष एव, श्रपरं मतमकरृतनियमस्यापि देष एव 
प्पश्चकथायामप्येकेन हेतुना दृष्टान्तेन वा कृते निणये द्वितीयस्य बेय्यम् , 
निणीतस्य॒निणंयानुषपत्तेरनिणंयकारिणश्च प्रथमस्य हेतोः प्रयोगानह- 
त्वादिति । । 

पुनदेवनस्य कक्तणम्- 
ग्म्दायेयोः पुनवचनं पुनवेचनमन्यत्रानुबादात् ॥ 

म, ^ अ,२ श्रू, १४ 

श्रथः दापनश्नस्य स्वशब्देन पुनवचनं शब्दार्थस्य वाऽभिदहिवस्य पुनरमिषा- 
नं पुनरुक्तं नाम निप्रहस्थानं भवति, त्रनुवादं वञ्जविष्वा शब्दपुनरुश्तं तात. 
शत्र पर्वो्ारित एव शब्दः पुनरश्षायते यथा निःयः शब्दो नित्यः शब्द इति, 
अथपुनरुक्तं नु यत्र सो ऽथः पूरंमन्येन शब्देन क्तः पयौयान्तरेण पुनरश्यते य. 
था नित्यः शब्दो निरोधधमको ध्वान इति, यथपि च शग्दपुनरुक्ते ऽप्यथपौन- 
शक्टयमस्त्येव, तथा ऽपि शब्दपृवंकखादथप्रतयभिज्ञायाः प्रथमतरं शब्दप्रयभि. 
ज्ञानात्तत्पोनरक्त्यमेव तदुच्यते, जव्यपेक्ञश्च शब्द्पोनरक्त्यग्यव्हारो न व्य 
क्ष्यपेक्ञः क्षणभद्धित्वाद्रणोनां पुनः प्रयोगासंभवात , श्रनुवादे तु पौनरक्स्यम. 
दोषो यथा हेत्वपदेशात्पतिज्ञायाः पुनव चना निगमनमिति, श्रथोदापन्नस्यापि स्व- 
शब्देन पनव॑चनं भवत्येव पुनशक्तं यथा श्रसत्षु मेधेषु व्रृष्िने भवतीद्युक्ते 
भथादापयते सत्तु भवतीति किमर्थं स्वकण्ठेन पुनरख्यते, श्रथप्रतीस्यर्थो हि 
शब्दप्रयोगः प्रतीते ऽथ छि तेनेति, एतश्च नियमाभ्युपगमे निप्रहस्थानं वेदित. 
व्यमङृतनियमस्य तु नातोव महानयमपराधः । 

“'नत्राह ना्थपुनरक्तादन्यच्छन्द्पौनरक्तधमुपपद्ते शब्दसाम्येऽप्यथमेदद- 
शनात् , स्मरत गिरिशं गिरिर गोरी यस्यासमस्मरद्रेषस्य इव यदीयस्य युदा 
न गरीयस्या समस्मरदरेषस्येति तस्मादथंत एव पौनरुक्तं न शब्दतः, अपि 
च विस्तरकथासु कदा चनाश्रवणशङ्कया पुनरभिधानं नाम कियन्प्रमाषः, भ- 
थौदापन्न्य च स्वशब्देन पुनवं चनं यवि निम्रहस्थान मुच्यते तहि प्रतिज्ञावन- 
मेव प्रथमं निग्रहस्थानम्, श्रधिकपुनरक्तयोवां विशेष इति वक्तव्यम् , याशं 
तादृशं च विरोषलेशमाश्रित्य प्रथगमिधाने निप्रहस्थानमेदपरिगणनमशक्य- 
क्रियं स्यात् , श्रनुवादश्च य उच्यते हेव्वपदेशाप्परतिश्ायाः पुनवं चनं निगमन- 
मिति तत्त ् रिज्ञेव तावदसाध्वी तस्याः पुनवचनं साधु भविष्यतीति केयं कया” 

श्रत्रोच्यते यदुक्तमथंपुनर क्तादन्यश्न शब्दपुनङक्तमिति तदेवमेव, परयङ्गि- 
दशम्त्वनया विवक्षया-यो हि शक्ततिशयविख्यापयिषथा सकृतपयोकछश्यमिहि 
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प्रतिक्ञाय जस्पं प्रवतंयति स शन्दपूुनङक्तेनापि निगृह्यत इति, नियम्यवादिनश्च 
निप्रहात्ततो ऽन्यस्य सम्यगश्रवणश द्या पुनवंदता ऽपि न दाषः, अथोक्षिप्रकथ- 
नमपि छतनियमस्येव देषो नान्यस्येव्यतत एव न वादे निग्रहस्थानमिदेम ्रपि तु 
जक्पवितरडयोरेव विजिगीपुक्थयेस्तयाश्च सप्रयोजनत्वं कथान्तरत्वं च पुरा 
समधित्तमेव। 

यत्त प्रतिज्ञेारणमयाक्तिप्रत्वात्तदनुवादश्च निगमनव चनमफटतरमिति, त. 
द्वयवलक्तणे विस्तरेण समाहितम , अधिकपुनरुक्तयेस्स्वयं विस्पष्ट एव चि 
शेषः ्रन्यं हेतुमन्यं वा दृष्रन्तं तत्रव साध्ये ऽभिद्धद्धिकवादी भवति त 
मेव हेतुं हन्तं वा पुनवद्न् पुनरक्तवादीति, य्छेवंविधेविशेषाश्रयणे परि 
गणनमधघटमानमिति तदवान्तरविशेषविवन्ञवेव शसक्ोर्णोदाहरणदशनाय हा. 

विंशतिनिदश शइस्युक्तम् । 

अननुभाषणस्व लक्षणम्- 
विज्ञातस्य पषद्। त्रिरमिहितस्य प्रव्युचारणपननुभाषणम् ॥ 

अ. “आ. श म्र. १७ 

पषद्ा विदितस्य वादिना तरिरचचारितस्यापि यद्प्रघयज्नारणं तद्ननुभाषणं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, प्रदयु्ञारयन्किमाश्रयं दूप्रणमभमिधीयते । 

“ननु यश्ननुभाष्यापि तत्रोत्तरं त्रूयाक्किमिति निगृह्यतेन चयो ऽतु 
भाषितुमसमथः स उत्तरमपि दातुमत्तमो भवति विचित्रत्वाप्पुरुषशक्छीनाम्?' 
नेत्तदेवम् चननुभाषणे तदुत्तरविषययापरिज्ञानाक्कोत्तरं प्रयुभ्येत प्रयुक्तं वा कथ 
मषधायते, न चवं त्रमा यावक्किं चिद्रादिना सविकारमभिधीयते तदखिल- 
मखिक्नानतिरिक्तमनुर्मितक्रमकमेकं प्रति वाप्रमी तथेवानु भाषेतेति यस्तु सम 
स्तानुभाषणं तथा छकरर्रादपि नाम तेन स्वक्रौशलमेव केवलमुपदशितं भवति 
मेषाविस्वं न तेत्रमङ्कवन्नसो प्ररयत्रेयादिति, स्तोकष्तोकमनुभाषमाणः तथेव 
च क्रमेण दुषयत्न निग्रहमाप्ुयादिति । 

““श्त्राह् यदि वादी स्वपत्तसाधनविवरणवत्मना बहुतरमपरमप्रकृतमथमु- 

पक्िपेत्तक्कि प्रतिवादिना सवं मनुभाषणीयम्, हेतुमात्रं खनूद्य दू षणमुद्धावयतो 
नास्य निप्र युक्तः, दूपणतिषयं तु हेतुमात्रमपि यो ऽनुभाषितुमकौशलः स 
उत्तरविषयापरिज्ञानादुत्तगमपि प्रतिपत्तमसमथं एपेतयप्रतिभया निगृद्यतां कि- 
मननुभाषणेन, श्रपि च त्रिरभिहितस्येति केयं परिभाषा ? यथाच वादिनाप 
राववोधा्थं वाक्यं प्रयुक्तं परोपद्रबाथं बा तत्र परावबाधार्थे वाक्ये पराव. 
बोष एवाभिपानावधिः न द्िस्तिवा नियमः यावर्छृत्वः प्रयुक्ते वाक्ये प 
रस्याबबोधो जायते तावरङृत्वः प्रपोक्तञयम् , परोपद्रबाथं तु वाक्योश्वारणम- 
सत एद धमः प्रारिनकन्प्रथा तथ। सद्केतेनापि बराधपिला दुःशल कष्टशब्द्भ- 



निग्रहस्थानपरकरणम् । २०६ 

बोगायाडम्बरविरचनया ऽप्यान्ध्यमुखाय परानुपरध्येतेति महकश्मलमेतत्, 
न चेटशं शास्त्रे व्युत्पादनाहम् , तस्माद्ह व्वा ऽप्यभिधाय प्रतिवादी बोधयि. 
तव्यो नतु दिरुचारितमप्रतयुश्चरन्निग्रहीतव्य इति ” 

श्मत्रोच्यते न खल्यु सकृरेव सकचमपरमिरचितव चनस.द्रभानुभाषगम- 
विचलितक्रमकमस्माभिरपि कतत्थतयरदषटमपि तु यथाचितदू बण॒विषयानु- 
भाषणमात्रमेव । 

यस्तु स्ताकमप्यनुभापितुमघ्रगस्मस्तस्यात्तरप्रतिभानमपि नास्तीति यदु न्यते, 
तद्सम्यक् , अन्यद्ननुभाषणमन्यदुत्तराव्रतिभानम , क्य विदरेषमनुभा- 
परितवतो न मुच्यते ऽनेनोत्तराग्रतिभानपे , उनराप्रतिभानमनन्तरं वक्ष्यते | 

यत्तु त्रिरश्चारणपरिभाषा कुतस्त्येति पिकलिितं तद्विज्ञाताथनाश्नि निप्र 
हस्थाने प्रतिविहितम , बीतरागकथात्मङे वादे शिषएरादिभिः सह क्रियमाशे का- 
ममस्तु पराववोधावधि वाक्योच्चारणम , जघस तु पिजिगोपुकथायां पुरुषशक्छि- 
परीक्तणाद्वश्यमुद्चारणनियम श्राश्रव ीयः, तत्र सङ्रद्रा द्विव ऽभिहितस्या- 
प्रहणमनवधानादिनापि संभवन्न निग्रहाय कस्पते, त्रिरभिहितस्य तु सवरभ्र- 
हणे वक्रतुरेवापराषः, अन्यगृहतस्ण परतिवारिना ग्रहणे तस्य निग्रहः, वार 
यादप्युभ्वमभिधाने त्वाश्रोयमाे जल्पादौ कथासमाप्षिरेव न स्यात् , घछठात्र 

शाला धसी भवेन्नोद् पराहणिकं तदिति । 

अहानस्य लक्षणप्रू-- 

अविज्ञानं च।ऽनज्ञनम् ॥ अ. ५ आ. रम. १८ 

परिषदा विज्ञातस्यापि वादिवाक््यस्य प्रतिवादिना यद् विज्ञानं तृश्षार्न 
नाम निग्रहस्थानं भवति, श्रविदितात्तरविपया हि कात्तरं नरयादिति। 

श्रत्राह् “अज्ञानमप्रतिमेति नानयाविशपं प्रश्यामः'' 
छ्मघ्रोच्यते भिन्नविपयत्वाददेापः उनरविपरयाप्रतिपत्तिरक्ञानम उत्तराप्रति- 

प्निक््वप्रतिभेति । 
((ननत्तरविषयं यो न जानाति स उत्तरमवि न जानाध्येव' मवम् उत्तर. 

विष्रयं जानन्नपि कक्वदुत्तरं न जानानीति लेकरष्टमेतन , एवं तहि श्रन. 

लुभाधणेन गताथंमज्ञानमन्ञाते हि परकीय वाक्यां तद्नुभापशणे साम्या 
भावदशनात् , सन्ति दिके चिद्ये ऽनुभापरितुमशकनुवन्तः पत्रिकादिलिखितं 
तदाविदयन्तीति, एवं त्रयाणामपि च न पानरक्तयम् , उत्तरविषयाप्रतिप्तिर- 
ज्ञानम् , प्रतिषत्तावति तदप्रव्युज्ास्णमननुभाषणप् , श्रनुभाषरिते ऽप्युत्तराप्र. 
विपत्तिर प्रतिभेति, 

“ननु यद्चज्ञानसाम्यं ऽपि विषयभेदूमाधिस्य निप्र््म्याननानात्वमिध्यम- 
भिधीयते तद्यज्ञानप्रकारवरंचित्याद्धदान्तराणएयपि बक्तत्यानीति"' उक्तमत्र साः 



२०४ न्यायमा 

रसंप्रहविवन्तया दवै एव निग्रहस्थाने विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्चेति, इतरेवरं 
विसदशोदाहरणविकृप्रदशनाय द्वाविंशतिमेदत्वमुच्यते, अवान्वरविशेषेस्तु त 
दानन्त्यमभ्युपगम्यतते एव, तथा च दाविशतिवगें हेत्वाभासाश्चेति पठितम् , 
ते च प्व्पेरोव तावत्यच्च सम्यभिचारतिरद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला 
हेत्वाभासा इति, श्रवान्तरभेदाश्च तेषामतिबहवः सन्त्येव, इष्ट तेकमेव तनि 
परहस्थानमादिष्ठं हेत्वाभासाश्च यथोक्ता इति, तस्मादित्थं समासव्यासवणेनाद् 
लं पदे पदे पयनुयोगेनेति । 

अगरतिमाया रक्षणम्- 
उत्तरस्याप्रतिपचिरप्रतिभा ॥ अ. ५ आ, बू, २९। 

परपन्ते गृहीते ऽपि तस्मिन्नत्तराप्रतिभानमप्रतिभा नाम प्रतिवादिनो निग्र 
हस्थानं भवति, श्रक्ञानादिभ्यो भिन्नता ऽस्य बरणितेव, कीतिरिपि चेततद नुमन्य 
त एव निप्रहुस्थानन् , ““ननृत्तरममप्रतिपद्यमानः सद्ति प्रतिवादी कथमासीत' 
यक्कि बिदिकस्यमानः, तथथा- 

हृतपुरडरीकविकसत्सकलानवध्विधावदातववनः क जनो ऽस्मढादिः | 

कायं षटु; कतिपयाक्ञरलेशलिप्जिहान्वितः कथमनेन सहामिद्ध्मः ॥ 
वानाद्रंगन्धगजङुम्भकपाटमेदिभीमस्फरन्रखशिखाशिखरः क सिष्टः। 
कामी समीरणविधू तपुराणएपणपातोद्भवद्धयविलोलदशः कुरङ्गाः ॥ 
इत्यादि यद्वा तद्रा प्रलपन्नास्ते | 

विक्षेपस्य रक्षणम्- 
कायंभ्यासङ्गात्कथाविष्छेदो विक्षिपः ॥ अ. ५ आ. २.२० 
उद् प्राहणिकामुपक्रम्य वा तट प्राहुयितन्यं मयेति प्रतिश्रुत्य वाभिमुखं 

प्रतिवादिनि सनिहिेषु प्रारिनकेषु कायग्यासङ्गं व्यपदिशतीद् म करणीयमप- 
हीयते गच्छामीस्यमिधाय कथां विच्छिनत्ति यः स विक्तेपेण पराजीयते, अन्य- 
तरनिप्रहान्ता हि कथा भवति स चेत्थं कथां कुवन्नात्मनेषात्मानं निगृह्णाति 
परतिश्यायेन मे कण्ठोपरोध उदपादि पव्मपि वक्त न युञ्यते जननी मे जीबितं 
जहाति स्म तां श्मशानयुषं प्रापय्य बह्धिसात्करोमीति । 

५क्त्राह यदि तावह्यरमाथेतत एव मातृमरणादि कायमस्योपस्थितं तच्कि 
मिति तपस्वी पराजीयते, उदू माहणिकाजिवो मा भूदिति किमसौ मृतां मातर 
मपि मा षाीदिति मत्ुभाषितमिति, पीनसापरुद्धस्थानकरणो वा कथं वां 
-अमुदीरयतु, भथाखामध्यस्थगनाय वितथमपि कथयति तथाविधमसो कायं 
व्याचङ्गं ति सत्यं निगृ्यते न तु विक्तेपेणए किं तु अन्येनेव, वादी तावर्कष 
व्यव्याजष्यपदेशादथौन्तरगमनादिना निगृह्यते प्रतिवादी स्वप्रपिभयेवेति, अ 
तिप्रसङ्गश्चें प्रकाराणां निदंरो भवेदिति" 



निग्रहस्थानप्रकरणम् । २०८५ 

धन्रोच्यते कथामुपक्रम्य प्रतिज्ञां वा हेतुमभिधाय वद्विवरणसरशिमिषमव- 
लम्ब्य ि चिद्थान्तरमुपन्यस्यति यत्तदथान्वरुदाहतमादवेव शह तु कथापू- 
वरङ्ग कथायां वा किमपि करणोयनिभमभिधाय सभयमपसरति सदस इति 
कथमिव तत्त स्यता भवति, चअप्रतिमया ऽपि श्रुतय वंपत्तः पराजीयते, शह षु 
१ वरउत्षमेव न णोति वा न करोति वा प्रथममेव पलायत इति महान्विशेष 
अतिप्रसङ्गस्तवसकृत्परा़तः, यत्त हेत्वाभासेष्वन्तभो वमध्य कोतिरकीवंयत्तदती 
व सुभाषितम् , क हेश्वाभाघः क कायग्यासङ्गः संप्रधारणौव रमणीयेयम् , च 
हैोहेतुबशाभासनं फोतिना दृष्टमिति परमं न: फुतृहलम् । 

मतानुह्ञाया रक्षणम्- 
स्वपक्षे दोषामभ्युपगमात्परपक्ते दोषपपङ्धो मतानुज्ञा ॥ 

गो. षू. अ.५अ.रष्. २१ 
स्वपक्ते परापादितदोषमनु दु धृव्यामभ्युपगम्य परपक्ते तमेवापादयतः परमवा- 

नुज्ञा नाम निग्रहस्थानं भवति, यथा चौरो भवान्पुरुषष्वास्रसिद्धवोरवदिष्युक्त 
सत्या भवानपि चोरः पुरुषत्वादिति, सो ऽयमेवं वदन्नात्मनः परापादिषं दोष 
मभ्युपगतवानिति मतानुञ्चया निगद्यते । 

““श्रत्राह श्रनैकान्तिके हेतो परेणोक्ते तदुद्ध।वनमनेन प्रकारेण प्रतिवादी 
करोतीति किमिति निगद्यत वाधेव हेष्वाभापसप्रयोगानिप्राष्य इति 

अत्रोच्यते उक्तमादावेव स्वपन्ते दोषमनुद्धत्येति, एवं हि तेन वक्छव्यमनें 
कान्तिकोऽयं हेतुर चौरे ऽपि पुरुषत्वदशनादिति एवं हि स दाष उद्धतो भवति 
एषं त्वनभिधाय भवानपि चौरः पुरषत्वादिति वदन्ननु जानात्येष परमतमतो 
ऽनेकाम्तिकते वक्तव्ये तदुद्धावनानुकममवधीयं प्रसङ्गमापादयन्निग्रहा्हो भव 
त्येवेति, बादिनश्वाने कान्ति तुप्रयोगे ऽपि तदनुद्धावनान्न पराजयः प्रतिवादि 
न एव हदं सन्निषटषटं नि प्रहुस्थानमिति । 

पयनुयोञ्यापक्षणस्य रक्षणम् - 
निग्रहमपतस्यानिग्रहः पयनुयोञ्यपेक्षणम् ॥ 

गा. अ. ^आ. र२ ब्रू. २२ 
पथंनुयोभ्यो नाम निप्रहोपप्या चोदनीयः इद् ते निप्रह्स्थानमुपनतमतो निर. 

हीतो ऽखी्येवं ब चनीयः तं य खपेक्तते नानुयुकृक्ते स पयनुयुभ्योपेक्षणा्निगरह्यत । 
“शयत्राह कः कस्येदं निग्रहृष्थानमापाद् यति ङि पयनुयोज्य उत तदुपेक्तकः, 

उपेन्ञकस्वावदस्य पयनु योज्यतां न जानाति जानन्वा कथमेनमुपेक्तेव श्पेश्य 
वा किमात्मन एव निप्रहस्थानमुद्धावयन्नेवम। चष्टामेष पयनुयोऽ्यो ऽपि मया 
पेच इवि निगीता ऽध्मि, पयनुयोञ्या ऽपि कथमारमीयमवयथं प्रकाशयेदि 

मे दूषणं हश्च मबता नेद्धाविवमते भवान् जित इति, ख ॒खल्वेवमभिद्ध- 
हृमेभ्यं पाणौ निधाय परं कलङ्कयितुकामः परं कलङयन्नेवात्मकलद्कमलु मवत्येवे 



१०६ न्यायम अर्या 

ति, रपि च नेदु निग्रश्स्थानान्परमपदिश्यते कि सवप्रतिभेवेति, तथाहि यदि 
वावदुत्तरपाक्तिकः पूव पाक्षिकं साधनोभासमधप्याचन्ञागसुपेक्तेत तत्र द षणं नद्धा 
वयेन् वदुत्तराप्रिपस्या स निगद्यते न प्रयनुयोज्येपेच्तरेन, वस्तुतस्तु योरपि 
वत्र जयपर।जयनिधारणमनुपपन्नमे कस्य साधनाभासवादित्वादितरस्य च तद् 
त्राप्रतिभानत् , श्रथ पूवपाक्तिकं दूषणाभासवादिनं देपप्राघसुत्तरपाक्तिको 
न निगह्णाति तथा दृषणाभासबादिखादितरस्य च तद्नुद्धावनादिति" 

श्रत्रोच्यते नाप्रतिभायाः सम्यक्साधनविषयत्वात् , सम्यक्साधने च प्रधुकते 
तदुत्तरस्याप्रतिपरिरप्रतिभा भवति साधनाभासे तु प्रयुक्ते तदाभासतानुद्वावना- 
त्पयनुयोञ्येपेक्तणं भवति, चत्र हि साधनाभास्वादी पयनु योज्य एतेति विशेष 
यत्तुवस्तु वृत्तेन न कस्य चिज् जयः पराजयो वेति तदेवमेव, फं तु जल्पे पुरुष 
शक्तिपरीक्तायामिदं निग्रहस्थानम् च्यते, तदुद्धावयिता तु यद्धिकरिपतस्वत्राप्यु 
च्यते पूवपाक्जिकेण खाघनाभासे प्रयुक्ते उत्तरपाक्तिकेण तरिर्मैस्तथालेनानुद्धा 
नित प्रारश्निकानामप्ष्टानां वक्तुमवसराभावात्स एव साधघनाभासवादी कदा 
चिद्धंयाव्यादेवं त्रयान्मया ऽध्य शक्तिं जिज्ञासमानेन साधनाभास्रयोगः करत 
एष तु मूद्खस्तं न जानातीति तद् कथं न निगृह्यते, एतेन दू षणामासवाद्यपि 
व्याख्याः, अथ दामग्राभ्यथिताः सभापतिनियुक्ता वा पारिनिकाह्तथा 
कियन्तो निगृहणन्त्येव पयं नुयेग्येपेक्तिगम › साधनाभासवादिनिा हि धूतंतया 

तव्भिधानं सम्यकसाधनमलाधनादयसंशयाद्रा संभवति उत्तरपाक्षिकिस्य 
त्तरानुद्धावनं मोदेवेति स एव पराजीयते ॥ 

निरतुयोज्यानुय। गस्य लक्षणम्-- 
अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानामियोगे निरयुयोल्यातुयोगः ॥ 

अ.५अआ. २. २३। 
्मनुञ्मितयथोचिल्क्रममुपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहाहं मपि निगृहीतो 

ऽपीति यो भ्रयात्स एवामूतदोषोद्धावनान्नगृहयते। 
(“शत्रा यदि तावदुत्तरपाक्तिकः पृवपाक्तिकमदुष्टसाधनमभूतैरेव दोषेरमि 

युङ्क्ते वथा सति भूतदोषोद्भाबनस्योत्तरस्याप्रतिपत्ेरप्रतिभयंव सनिगृह्यतां 
किं निरलुयोऽयानुयोगाख्यन्यूनवानिप्रहस्थानकथनेन, भूतकोषाभियोगपत्ते तु पू- 
कंपाच्िक एव साषनाभास(प्र)योगात्पराजीयते, श्ननुयोञ्यः खस्वसो न निर 
नु योभ्यानु योगस्य धिषयो भवितुमहति?” 

अत्रोच्यते अरहो नु खस्वयं तपस्वी पयुदाखस्य प्रसञ्यप्रतिषेधस्य च विरो 
वमपश्यन्नतिमाश्रं मुह्यति भूतदोषाप्रतिभानमन्यदन्यन्यक्चाभूतदोषप्रतिभानम् , 
एकत्राप्रतिपस्तिरिवरत्र विपरीतप्रतिपत्तिः, तत्र॒ भूतदोषाप्रतिपत्तिर प्रतिभा, 
भभूतदोषप्रतिपत्तिरननुयोऽयानुयोगः, अपि च भअसाषनाङ्गवचनमदोषो- 



निग्रहस्थानभकरणम् । १०७ 
मावनं च यद् भवता निप्रहस्थानमाख्यातं तत्र प्रसञयप्रतिषेध एव केवल श्रा- 
यमाणे हेत्वाभासा श्रपिं च निम्रहस्थाने भवेयुः, साधनाङ्गस्यानभिषानं मौ. 
यमेव केवलं निग्रहस्थानं भवेत् ,. साधनाङ्गवचनमदोषोद् भवनमपि पथुदास- 
याल्यानाहं भवत्येव ततश्च भूतदोषानुद्भावनमप्रतिभा मूतदोषोद् भावनं च 
पेरयोऽ्यानुयोगः । 

्रथाभुतदोषोद्मावने ऽपि भुतदोषाप्रतिभानमश्त्येवेति तदेवास्तु निग्रह्. 
पानमिव्युचयते तहि मूकःवमेवेकं निम्रहस्थानं स्यादसाधनाङ्गवचने ऽप्येवं 
क्तं शक्यतवादित्युक्तमेव । 

॥ अपतिद्धान्तस्य लक्षण१-- 
सद्धान्तमभ्युपस्यानियमस्फथाप्रषङ्का ऽपमिद्धान्तः ॥ 

अ, ५ आ. ग्म. २५। 
य॑ कौ चन प्रथमं सिद्धान्त मभ्युपगम्य कथामुपक्रमते कथाप्रसङ्गाश्च सिषाध- 

येषिताथंसमर्थने रभसेन दृषणोद्धरणाश्रद्धया वा सिद्धान्तविरद्रममिधप्ते सो- 
पसिद्धान्तेन पराजीयते, यथ्था सांख्यः प्रतिवादिनि सन्निधाने नासतो विद्य- 

। भावो नाभावो विरते सत" इति स्वसिद्धान्तं प्रथमं प्रतिज्ञाय प्रधानसिद्रये 
॥7धनप्रयोगं करोति-ञ्यक्तं विकारजातमेकय्र कृति समन्वयद् शंनान् , मृदन्वि- 
7 हि मृद्रिकाराः कुएडपिहरशरावप्रभृतय एकप्रकृतिका दृष्टा एवमस्यापि गवा- 
बादिषिकारजातस्य सुलदःखमेहान्दयदशेनात् तदात्मकेकग्रकृतिप्रभवसेन भ- 
त्यम -एवमुक्तवानसौ नैयायिकेनानुयुञ्यते-श्श् का प्रकृतिनोम का च वि 

तैरिति, श्रविदितप्रकृतिविकृतिखरूपो हि कथं विकृतीनामेकप्रकृतित्वमेकत्वं 
नीयादिति, एवमनुयुक्तः कापिल श्राह-यस्यावस्थितस्य धर्मान्तरनिषृत्तो 
मौन्तरं प्रवतंते सा प्रकृतिः यत्तद्धमौन्तरं प्रवतत सा विकृतिरिति, से। ऽयमवं 

शृन्प्रागभ्युपगतसद॑सन्निरोधप्रभवाभावसिद्रान्त विसद्धाभिधानादपसिद्धान्तेन नि. 

-चते, यदि पूर्वधमंनिरोघे धर्मान्तरप्रादु भवस्तदा नासता विधते भा 
' भवे विद्यते सत इति स्वसिद्धान्ति हीयते, श्रथ सिद्धान्ता न त्यज्यते तद 
एतिविकारानिश्चयाद्धेरवसिद्धौ साध्याभावः प्रसञ्यत इति । 

५'शत्राहु हेतुप्रयोगं कृतवति कापिले नैयायिकस्तदसिद्धतोद्भाबनया प्रत्यत. 

छतां प्रकृतिविङृतिस्वरूपप्रश्नस्य के ऽवखरः ? तदिद मथोन्तरगमनमस्य भ- 

वं पृच्छतः अथोन्तरगमनं स्वभ्रन्थे निग्रहस्थानं लिख्यते, अय चाऽधुना 
व ग्यवद्धियत इति क ऽयं नय, यदि तु सांख्यमतं निराचिकीषितं तद्- 
द्वतैत्र हेतोमद्भान्यतां प्रङृत्यन्वयस्य विकारेषु संभवादिति, विकारादि भ्र 

तनिवृत्तिधमकाः न दैवभरकारमन्यक्तधमंमन्यक्तान्वये हि विकाराणां प्रवर 
निबत्याटमकत्वं हीयेतेत्येवमसिद्ध्वादधेवे्हित्वामासप्रयेगादेव सांख्यो निगृ- 

" इति न निगृहस्यानान्तरमपसिद्धान्त इति" 



8०८ स्यायमञ्र्थाम् 

श्रत्रोख्यते सत्यमसिद्धा भवत्वयं कापिलकल्पिता देतु: प्रकृतिवद्िश) 
प्श्नप्रकमशेनापि तदसिद्धमवधारथिपुं शक्यत एव, छन्तु हे तुस्वश्पेऽबधोरि 
तद्दृषणमभिधानीयमनवधारितस्य दू षयिघु मशक्षयत्वादिति तसश्ना नाथन 
रगमनम् , प्रश्नात्तरमेव भाषणः परामर्शे निकटतरपरिस्रदपसिद्धान्ताभिष 
निनिब्रन्धननिग्रहान्तरविषयतां प्रतिपन्न इति हेत्वाभासवत्मनिन दू रं गम्यते। 

क चिदपि परनिग्र्स्य षतो हृदयपथं प्रथमं किलावतीर्णे । 
छपरमपि न कारणं भरिचिन्त्यं किमिव कलं खलु पिष्टपेषणस्य ॥ 

देखा पासाश्च यथोक्ताः ॥ अ, ५अा., २६, २५ 
हेत्वाभासास्तु पूवोक्तलक्तणेरेव लक्िताः 
निप्रह'थानतां यान्ति यथोक्ता इत्यतो ऽत्रवीत् ॥ 
प्रमाणस्य प्रमेयत्वं प्रमेयस्य प्रमाणता । 
यथा लक्षणमेदेन न तथैतेषु दश्यते ॥ 
मेदेनोक्ताः किमथ त इति निगदित। पूवमेवात् युक्ति 
वोदे ष्यते प्रयोऽयाः प्रगुणनयविदा तश्वशुद्धि विधातुम् । 
एतेषां धमकीरवरपि च न विमतिनिग्रहस्थानताया- 
मित्थं द्वाविशतिनों गुरुभिरभिशिता निप्रहस्थानमेदाः ॥ 

इति ( १६ ) निग्रहस्थानपदथः 
इत्येवं सुत्रकारोगममनुसरता ऽनुञ्फसा भाष्यभूमिं 
स्थाने स्थाने परेषां मतमतुलगति ज्तिरवता ताककाणाप् । 
कां चिद्धाक्ष्याथं चचीमपि विरचयता ऽनुक्रमेणाषतीणों 
निर्णीताः स्वे निबन्धे निपुणमिह मया षोाडशेते पदाथः ॥ 
न्यायेद्रारगभीरनिमलगिरा गोरीपतिस्ताषिता 
वादे येन किरीरिनेव समरे देवः किरात्ताङतिः । 
प्राप्रोहारवरस्ततः स जयति क्ानामृतप्राथ॑ना 
नाम्ना ऽनेकमहूषिमस्तकबलसपादोा ऽन्तपादेा मुनिः ॥ 
वादेष्वाप्रजया जयन्व इति यः श्रांतः सतामप्रणी 
रम्वर्थो नववृतिक्ार इति यं शंसन्ति नाम्ना बुषा: । 
सूनु व्योप्तदिगन्तरस्य यशसा चन्द्रस्य चन्द्रत्विषा 

चक्रं चन्द्ररलावचूलचरणभ्यायी स धन्यां कृतिम् ॥ 
नमः शशिकला काटिकल्प्यमानाङ्करभ्रिये । 
प्रपन्न जनसंक त्पकस्पवृत्ताय श 

इति श्री जयन्तभटरकृताया न्यायमओयाों दादशमाहिकम् ॥ १२॥ 
समाप्ता चय न्यायमञ्जरी ॥ 

--- ~ ०० का 




